Grip op SSD

Whitepaper

Agile Security Management
Grip op Agile Secure Software Development
Bouwen aan een cultuur van vertrouwen

Amsterdam 27 mei 2019 CONCEPT versie 0.8

Het CIP betracht zorgvuldigheid bij het samenstellen van zijn publicaties. Het kan echter
voorkomen dat er toch sprake is van omissies of onjuistheden. Het is altijd de verantwoordelijkheid van de lezer zelf dit te beoordelen en te corrigeren indien hij zich baseert op of gebruik
maakt van een CIP-publicatie.
© Centrum voor Informatiebeveiliging en Privacybescherming. Voor deze publicatie
geldt de Creative Commons 4.0 "Naamsvermelding/GelijkDelen" licentie (CC BY-SA)
verleend door CIP. Zie: https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/

Titel

Whitepaper Agile Security Management, Grip op agile secure software development

Opdrachtgever

CIP

Status

Becommentarieerde praktijk
Concept versie 0.8

Auteurs en
reviewers

Marcel Koers en Carolien Glasbergen
Leden van de CIP-Domeingroep SSD, met name Sven van der Horst, Michael Kuipers,
Sanne Kuiper, Pieter Springer, Rob van der Veer.

Datum

27 mei 2019

Filenaam

20190527_Agile_Security_Management_v0_80.docx

Considerans

Met het doel informatie-uitwisseling en kennisdeling te bevorderen wil CIP onder andere 'good
practices' ter beschikking stellen. Dit kunnen praktijkvoorbeelden zijn, handreikingen voor beleid,
beschrijvingen van de stand van zaken in bepaalde ontwikkelingen, en dergelijke. De herkomst is
van oorsprong een reflectie op een onderwerp door mensen in de CIP-kring, maar het kunnen ook
notities zijn uit de praktijk van de CIP-organisaties die zonder verder commentaar worden
gepubliceerd. De kern is dat de bijdragen altijd zijn gebaseerd op de expertise van de opstellers en
deelnemende reviewers en/of het idee dat wat in één organisatie goed werkt, ook voor andere
organisaties nuttig kan zijn. Soms is het resultaat dus de uitkomst van een groepsproces en in
andere gevallen wordt iets 'as is' ter kennisneming of overname aangeboden. CIP heeft
categorieën geformuleerd waarmee reikwijdte, intentie, status en/of draagvlak van CIP-publicaties
wordt aangegeven. Deze publicatie valt in categorie 2: "becommentarieerde praktijk: een door
meerdere professionals veralgemeniseerde praktijk als handreiking voor hergebruik binnen
geïnteresseerde organisaties". Een nadere uitleg hiervan staat op www.cip-overheid.nl.
De CIP-documenten hebben geen ander doel dan kennisoverdracht en reflecteren niet
noodzakelijk de opvattingen van alle contribuanten, CIP-deelnemers en/of alle CIP-partijen.
Publicatie vindt plaats op zowel de openbare website www.cip-overheid.nl als de besloten
community site cip.pleio.nl.

Grip op SSD
Whitepaper Agile Security Management v0.8

Inhoud

1.

Introductie ...................................................................................................................................... 3
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.

2.

Aanleiding............................................................................................................................... 3
Doel ........................................................................................................................................ 3
Doelgroep ............................................................................................................................... 3
Scope ...................................................................................................................................... 3
Relatie tot Grip op SSD ........................................................................................................... 4
Structuur van dit document.................................................................................................... 5

Agile Security Management: samenwerking .................................................................................. 6
2.1.

ASM als link tussen organisatie- en teambelangen ................................................................ 6
Organisatie gedreven securitymanagement ................................................................... 6
Team gedreven secure software ontwikkeling ............................................................... 7
ASM-mechanismen: samenwerking tussen securitymanagement en agileteam ............ 7

2.2.
2.3.
3.

Het belang van vertrouwen .................................................................................................... 8
Leren en verbeteren ............................................................................................................... 8

ASM beleid en richtlijnen.............................................................................................................. 10
3.1.
3.2.
3.3.

Informatieveiligheid is waarde ............................................................................................. 10
Beveiligingsbeleid en -architectuur ...................................................................................... 11
Automatisering ..................................................................................................................... 11
Een geautomatiseerde flow .......................................................................................... 11
Een passend ontwikkel- en testframework ................................................................... 13

3.4.
4.

Agile Security Management: Contactmomenten .......................................................................... 16
4.1.
4.2.
4.3.
4.4.
4.5.

5.

Beveiligingseisen, instructies en testplan ............................................................................. 17
Begeleiding ........................................................................................................................... 18
Beveiligingstesten ................................................................................................................. 19
Codereview ........................................................................................................................... 20
Risico-acceptatie................................................................................................................... 20

Agile Security Management: Artefacten ....................................................................................... 22
5.1.
5.2.
5.3.
5.4.

6.

Begeleiding teams ................................................................................................................ 14

Pick-list van Story-specifieke eisen ....................................................................................... 22
Definition of Done ................................................................................................................ 22
User Stories .......................................................................................................................... 22
Abuse Stories ........................................................................................................................ 22

Agile Security Management: Rollen .............................................................................................. 24
6.1.
6.2.
6.3.
6.4.
6.5.

De rol van management ....................................................................................................... 24
Rol van Product Owner ......................................................................................................... 25
Rol van Scrum-master .......................................................................................................... 26
Rol van het Ontwikkelteam .................................................................................................. 26
Rol van beveiligingsexpert .................................................................................................... 27

Grip op SSD
Whitepaper Agile Security Management v0.8

7.

Agile Security Management: Governance .................................................................................... 29
7.1.
7.2.
7.3.
7.4.

8.

Het verbeteren van het beveiligingsbeleid ........................................................................... 29
Het verbeteren van de begeleiding ...................................................................................... 30
Het verbeteren van de codereviews en beveiligingstesten .................................................. 31
Het verbeteren van risico-acceptatie/-management ........................................................... 31

Bronnen ........................................................................................................................................ 33

Bijlage 1: Een korte uitleg van Scrum ................................................................................................... 34
Bijlage 2: Voorbeeld van User- en Abuse Stories gebaseerd op de SSD normen .................................. 39

Grip op SSD
Whitepaper Agile Security Management v0.8

1.

Introductie

1.1. Aanleiding

Bij een waterval-aanpak wordt informatiebeveiliging in software onder andere gerealiseerd door het
stellen van beveiligingseisen aan het begin van het proces en toetsing daarvan aan het einde. Op die
manier wordt compliance aangetoond en worden risico's geminimaliseerd. Bij Agile werken is deze
aanpak niet mogelijk omdat er in de korte sprints geen tijd is om telkens weer uitgebreid stil te staan
bij beveiligingseisen en brede controles uit te voeren op de manier zoals dat gebruikelijk is bij waterval.
Informatieveiligheid moet hierbij steeds worden meegenomen. De vraag is dan hoe deze activiteiten
dan toch op een werkbare en efficiënte manier kunnen worden ingepast.
Dit document over Agile Security Management (ASM) geeft antwoord op deze vraag.
Bouwen aan een cultuur van vertrouwen.
De wijze van aantonen van compliance verandert.
1.2. Doel

ASM heeft tot doel een aanpak te bieden voor het meenemen van informatiebeveiliging in alle
stappen van het Agile proces. Informatiebeveiliging wordt hiermee onderdeel van een Agile werkende
organisatie. Voor beschrijving van het proces wordt uitgegaan van de methode Secure Software
Development (SSD) 1. Voor het ontwikkelproces wordt uitgegaan van de meest gebruikte Agile aanpak:
de scrum werkwijze.
1.3. Doelgroep

Agile Security Management (hierna verder aangeduid als ASM) is bedoeld voor iedereen die te maken
heeft met (secure) ontwikkelen van een softwareproduct. Denk daarbij aan:
•
•
•
•
•
•
•

De stakeholders vanuit de uit de business en de Product Owner;
Het management van ICT, zoals een CIO;
Het management van informatiebeveiliging, zoals een CISO;
(Informatiebeveiligings-) architecten;
Informatiebeveiligingsexperts / (business) security officers;
Leden van een Agile ontwikkelteam,
Leden van test- en deploymentteams.

 Als je dit document leest, dan behoor je tot de doelgroep. Mocht na het lezen hieraan twijfelen
vertel ons dan hoe wij de inhoud kunnen verbeteren.
1.4. Scope

ASM maakt onderscheidt in:
1. De beveiligingsorganisatie
2. De ontwikkelteams
3. De ASM-mechanismen als brug tussen beiden.

1

De SSD methode en normen zijn te vinden op www.cip-overheid.nl
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Hierbij wordt ingegaan op het op het juiste moment inbrengen en gebruik maken van kennis en kunde
op het gebied van informatiebeveiliging dat past bij het Agile werken.
ASM is zo opgesteld dat het aansluit bij het Software Assurance Maturity Model (SAMM) en "Grip op
SSD". Uitleg over deze onderwerpen is te vinden bij de bij deze onderwerpen behorende
informatiebronnen. In de bijlage is een zeer korte omschrijving opgenomen van Scrum. "Grip op SSD"
hanteert door het gebruik van contactmomenten en de wijze hoe omgegaan wordt met
beveiligingsrisico's een aanpak die goed aansluit op Agile werken. Vanwege de specifieke relatie met
"Grip op SSD" wordt deze hieronder uitgelegd.
1.5. Relatie tot Grip op SSD

Binnen Grip op SSD worden cyclische processen onderkend op project-, tactisch - en organisatieniveau. Ze zijn in onderstaand figuur weergegeven, in relatie tot verschillende Agile structuren, zoals
Lean, Scrum en DevOps.

De SSD-processen en SSD-contactmomenten in relatie toe ontwikkelprocessen

De methode "Grip op SSD" is onafhankelijk van een ontwikkelmethode en daarom onverkort van
toepassing bij Agile werken. Door het gebruik van de contactmomenten, waarbij alleen situationeel
beveiligingseisen worden meegenomen die daadwerkelijk relevant zijn, kan meer aandacht worden
geschonken aan de processen en beveiligingseisen die waarde toevoegen aan de applicatie. Hierbij
wordt steeds per sprint de risicoacceptatie in het ontwikkelproces vergeleken met de risico-attitude
van de organisatie.
 Voor het opstellen van beveiligingseisen kun je gebruik maken van de publicatie "Grip op SSDbeveiligingseisen".2

2

https://www.cip-overheid.nl/category/producten/secure-software/#grip-op-ssd-de-normen;
zie ook: https://www.cip-overheid.nl/category/producten/secure-software/ voor de overige SSD-gerelateerde
CIP-publicaties.
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1.6. Structuur van dit document

Hoofdstuk 2 beschrijft hoe Agile Security Management draait om samenwerken. Om informatiebeveiliging goed tot zijn recht te laten komen bij Agile werken gelden het ASM beleid en richtlijnen als de
basis (hoofdstuk 3). Duidelijkheid, over hoe de samenwerking tussen de beveiligingsorganisatie en
ontwikkelteams kan worden vormgegeven, wordt verkregen door te kijken naar de contactmomenten
met het ontwikkelteam (hoofdstuk 4) en de daarbij van belang zijnde artefacten (hoofdstuk 5).
Goed opgestelde artefacten dragen bij aan het succesvol toepassen van ASM. Met de contactmomenten en artefacten kan een balans worden bereikt die nodig is tussen het organisatiebelang en
de flow in het ontwikkelteam.
Zo vervult ASM een brugfunctie tussen de compliancy gedreven beveiligingsorganisatie en de door
waarde gedreven Agile teams. Randvoorwaarde voor een succesvolle samenwerking is dat
betrokkenen weten wat ieders rol daarin is (hoofdstuk 6). Governance vormt daarbij, door sturing te
geven aan het groeiproces van de samenwerking, een belangrijk sluitstuk (hoofdstuk 7). Met de
governance wordt extra aandacht gegeven aan besturing en continu leren en verbeteren. Het leren
en verbeteren is mogelijk door te sturen op volwassenheid.

© Centrum voor Informatiebeveiliging en Privacybescherming
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2.

Agile Security Management: samenwerking

Bij Agile werken wordt met multidisciplinaire teams op iteratieve en incrementele werkwijze in korte
cycli steeds meer waarde toegevoegd aan producten. Bij waterval werken wordt een product
ontwikkeld in volgtijdelijke processtappen. De verschillen in werkwijze vergen een andere managementstijl en er wordt ander gedrag gevraagd. In dit hoofdstuk wordt ingegaan op wat dit betekent
voor de samenwerking tussen de informatiebeveiligingsorganisatie en de ontwikkelteams.
2.1. ASM als link tussen organisatie- en teambelangen

In onderstaand figuur wordt de beveiligingsorganisatie weergegeven in de linker cirkel. De
beveiligingsorganisatie is verantwoordelijk voor beleid, inrichting en compliance ten aanzien van
beveiligingsaspecten binnen de gehele organisatie. De ontwikkelteams worden aan de rechterkant
weergegeven. Het team is verantwoordelijk voor het vormgeven van de security aspecten in het op te
leveren product. Deze moeten compliant zijn aan het beleid van de organisatie. Tussen de
beveiligingsorganisatie en de ontwikkelteams is goede samenwerking nodig en hiervoor is vertrouwen
cruciaal. Om effectief samen te werken zijn mechanismen nodig die het samenwerken bevorderen, de
zogenaamde Agile Security Management mechanismen. Grafisch ziet dat er zo uit:

Business (innovatie)

Informatiebeveiligingsorganisatie
(Security-management)
[Compliancy driven]

ASMmechanismen

Softwareontwikkelteams
(Agile SSD)
[Value driven]

Operations (beheer)
De ASM mechanismen als brug tussen de beveiligingsorganisatie en de ontwikkelteams
Organisatie gedreven securitymanagement

Securitymanagement op organisatieniveau (linker cirkel) is gericht op
het waarborgen van compliancy. De informatiebeveiligingsorganisatie
heeft de taak om organisatorische – en technische maatregelen te
nemen om de organisatie en de producten/diensten die zij biedt, te
beschermen tegen beveiligingsrisico's. Organisatorische maatregelen
zijn bijvoorbeeld het opstellen en actueel houden van informatiebeveiligingsbeleid en een informatiebeveiligingsplan, waarbij sturing
plaatsvindt vanuit een PDCA-cyclus. Ook het inrichten van de
beveiligingsorganisatie valt hieronder en daarmee het inrichten van de
ASM-mechanismen.

© Centrum voor Informatiebeveiliging en Privacybescherming
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Team gedreven secure software ontwikkeling

Secure Software Development in een Agile omgeving (rechter cirkel) is
gericht op met het team bouwen aan veilige software als onderdeel
van het bieden van klantwaarde. Hiervoor is het nodig om kennis te
delen, risico's in te schatten en maatregelen te bepalen. Teams
moeten de samenwerking vinden met andere teams, beveiligingsexperts en de Product Owner. Investeren in samenwerking is geen
vanzelfsprekendheid; dat vraagt om bewaking en actieve sturing om
te voorkomen dat teams 'solo' opereren. Bewaking kan plaatsvinden
in de teams zelf en op organisatieniveau. Dit laatste is van belang
omdat het verbinden van los van elkaar opererende teams een
opmaat is naar meer volwassenheid van de ASM-organisatie. Daarbij
is de juiste balans van belang, tussen het centraal aansturen op het
hanteren van beveiligingseisen, en de autonomie en het lerend
vermogen van de teams. In de situatie waarin de teams en de
beveiligingsorganisatie samenwerken versterken zij elkaar.
ASM-mechanismen: samenwerking tussen securitymanagement
en agileteam

De ASM-mechanismen verbinden het doel van de informatiebeveiligingsorganisatie met die van de ontwikkelteams, door enerzijds
ruimte te bieden aan de teams om zelfstandig software te ontwikkelen
en anderzijds te waarborgen dat de keuzes van het team in lijn zijn met
het beleid op organisatieniveau. ASM mechanismen moeten zorgen
voor evenwicht, zodat compliance en de daarvoor gevraagde uniformiteit niet leidt tot te veel verstoring van de flow binnen het team.
De zojuist beschreven ASM-methode vormt de basis voor de volgende hoofdstukken over ASM-beleid
en richtlijnen, -rollen, -processen (artfefacten), contactmomenten en de governance op de ASM.
Samenhang, samenwerking en vertrouwen zijn daarbij de 'key-words'.

© Centrum voor Informatiebeveiliging en Privacybescherming

Pagina 7

Grip op SSD
Whitepaper Agile Security Management v0.8
2.2. Het belang van vertrouwen

Het is nodig dat er voldoende vertrouwen is dat veilige software wordt opgeleverd. Het is met de
kortcyclische oplevermomenten niet meer mogelijk om steeds de formele 'gateways'3 vanuit de
governance processen uit te voeren waarmee de veiligheid werd aangetoond. De gateways, met
uitgebreide testen, leveren te veel vertraging op. Er is dus een andere manier nodig om het
vertrouwen te krijgen dat de software secure is. Door de testen en het reduceren van
beveiligingsrisico's tijdens alle Agile stappen in de ontwikkelcyclus uit te voeren en niet achteraf, los
van het team, worden beveiligingsmaatregelen eerder in het ontwikkelproces geïmplementeerd.
Hiervoor is het nodig dat tijdens het ontwikkelproces voldoende duidelijk is welke maatregelen
genomen moeten worden en er voldoende controles plaatsvinden door het team zelf. De SSD
methode is hierbij een hulpmiddel. Er moet vertrouwen zijn dat het agileteam het belang inziet van
de te nemen stappen en voldoende kennis heeft om deze uit te voeren, of, weet wanneer expertise
ingeschakeld moet worden.
Afhankelijk van de mate van volwassenheid, het vertrouwen, de complexiteit en de (samengestelde)
ontwikkelde software vinden testen en/of toetsen plaats op diverse momenten door het team zelf.
Testen worden zoveel mogelijk al tijdens het ontwikkelen in een sprint uitgevoerd. Deze zijn
gerelateerd aan het moment (in SSD-termen: op de contactmomenten). Andere testen, worden na
het Agile ontwikkelproces uitgevoerd. Er kunnen ook controles uitgevoerd worden in gateways op de
resultaten van eerder uitgevoerde testen.
Om te kunnen vertrouwen op door het team uitgevoerde testen is een goede samenwerking tussen
de teams en de informatiebeveiligingsorganisatie noodzakelijk. Vertrouwen krijgt een basis door bij
aanvang aan de hand van analyse en kennis goed in te schatten welke security-eisen van toepassing
zijn, vervolgens de diverse testen op het juiste moment uit te voeren en zo mogelijk in een gateway
te toetsen of de juiste acties zijn ondernomen.
Vertrouwen kan groeien door oog te hebben voor zowel de betrokkenheid en het initiatief van de
medewerkers als voor de meer hiërarchische governance processen vanuit de centrale organisatie.
Dit vraagt om een groeiproces, waarbij de organisatie in volwassenheid (naar elkaar) groeit.
Start hiertoe klein met ASM, met teamleden die al bekend zijn met het creëren van waarde en met
een beveiligingsexpert, die kan werken vanuit een hiërarchische positie en tegelijkertijd de
teamleden begrijpt en het team helpt informatiebeveiliging steeds meer structureel mee te nemen.
2.3. Leren en verbeteren

Voorwaarde voor de balans tussen de beveiligingsorganisatie en de ontwikkelteams is een cultuur
waar leren wordt gestimuleerd, waarbij feedback mogelijk is en fouten gezien wordt als een
mogelijkheid is om te leren. Kritische Succesfactoren (KSF's) hierbij zijn:
1. De betrokkenen vormen een transparant netwerk van medewerkers die samenwerken aan
een gemeenschappelijk doel. Transparantie wordt verkregen doordat medewerkers
onderling op de hoogte zijn van elkaars taken, waarbij kennis en ervaringen worden gedeeld;
2. Transparantie wordt benut om te komen tot een cultuur van onderlinge betrokkenheid,
leren en verbeteren.

3

Gateway: een toegangspoort en verbindingsmoment; een gateway moet gepasseerd worden op basis van
criteria alvorens je verder kunt gaan.
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3. Het management van de organisatie versterkt de dynamiek van de teams onderling en die
met de experts en de hiërarchische verhoudingen zijn erop gericht dit mogelijk te maken
(faciliterend);
4. De persoonlijke doelen van de betrokkenen en zeker ook die van het management, zijn in
lijn met de doelen van het Agile werken, in casu ASM;
5. Leerpunten worden in het beleid geborgd, bijvoorbeeld door:
- Het moment van inbrengen van beveiligingseisen
- Herbruikbare artefacten, softwarecomponenten en testscripts.
Wezenlijk onderdeel van de cultuur is het gebruiken van leerpunten en ervaring uit eerdere
ontwikkeltrajecten . Dit leren biedt de mogelijkheid van een zogenaamde "shift left" beweging. Shift
left is erop gericht zo vroegtijdig als mogelijk beveiligingseisen mee te geven, waarde toe te voegen
(sturen op waarde) en de voortgang (de flow) niet onnodig te verstoren. Het efficiënter maken
(bijvoorbeeld automatiseren) van testen van de ontwikkelde software maakt het mogelijk snelheid en
beveiliging te waarborgen.
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3.

ASM beleid en richtlijnen

De ASM methode wordt gevormd door beleid & richtlijnen, contactmomenten, rollen, artefacten en governance. In deze paragraaf
worden het ASM beleid en de richtlijnen uitgelegd.
Aan iedere vorm van samenwerking liggen een aantal richtlijnen ten
grondslag, die gemeenschappelijk worden gebezigd. Het expliciet
uitspreken en onderling overeenkomen van de richtlijnen helpt bij het
tot succes brengen van een samenwerking.
3.1. Informatieveiligheid is waarde

Beveiligingsrisico's worden onder andere geïdentificeerd door middel van Business Impact
Assesments (BIA) en Privacy Impact Assesments (PIA). Dit betreft zowel risico's voor het te
ontwikkelen product als voor de kenmerken van de runtime-omgeving. Door weging van de
verschillende risico's (kans x impact) kunnen verschillende risico-reducerende maatregelen onderling
worden vergeleken op de waarde die ze toevoegen. Door de analyse is het mogelijk beveiligingsmaatregelen te prioriteren en zo kunnen betere beslissingen worden genomen over de acceptatie van
risico's bij het uitbrengen van het op te leveren product. Initieel kan worden begonnen met de BIA en
PIA op basis van eenvoudige lijsten van risico's, gebaseerd op baselines, zoals de Baseline Informatiebeveiliging Overheid (BIO) en de ISO 27000. Op hogere volwassenheidsniveaus kan worden doorgegroeid naar meer gedetailleerde methoden voor analyses en worden bronnen van buiten de eigen
organisatie benut. De risico's zijn dan gekoppeld aan de te nemen beveiligingsmaatregelen en de
betekenis ervan voor de bedrijfsvoering. Voor het onderkennen van de waarde van informatieveiligheid gelden de volgende KSF's:
1. Risico gebaseerd
Iedere beveiligingsmaatregel is gebaseerd op een onderkent risico. Het risico geldt (ook) voor
de toepassing van de ontwikkelde software.
2. Leren is één van de speerpunten van de samenwerking tussen teams
Door afhankelijk van het type systeem of functionaliteit de beveiligingsvereisten te bepalen, te
delen en te onderhouden wordt het onnodig herhaald uitvoeren van BIA's en PIA's over teams
en sprints heen voorkomen.
3. Betekenis voor de bedrijfsvoering
De waarde van een beveiligingsmaatregel is uit te leggen. De analyse is herbruikbaar voor
andere teams.
4. Beveiligingsmaatregelen worden geprioriteerd
Beveiligingsmaatregelen worden in de vorm van Abuse4 Stories of aangepaste userstories
meegenomen in de backlog en zijn daar binnen prioriteerbaar.
5. De ingeschatte waarde is vergelijkbaar
De ingeschatte waarde is helder, waardoor hergebruik door andere teams mogelijk is.
BIA's en PIA's vormen de basis voor het onderkennen van de betekenis en waardebepaling
van beveiligings- en privacybeschermingsmaatregelen voor de bedrijfsvoering. Dit maakt het
prioriteren ervan mogelijk op de Backlog.

4

Een 'abuse story' is een 'verhaal over misbruik', een illustratieve tekst waarin mogelijk misbruik wordt
beschreven.
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3.2. Beveiligingsbeleid en -architectuur

Het hanteren van een beveiligingsbeleid en -architectuur biedt grote voordelen. Om te beginnen biedt
het de mogelijkheid het ontwerpen en het ontwikkelen te standaardiseren. Met standaarden in het
ontwikkelproces kunnen de teams in volwassenheid groeien en consistente kwaliteit bieden voor de
organisatie. Ook is het door het consequent hanteren van ontwerppatronen mogelijk om over de
teams heen services, componenten en kennis en ervaring te hergebruiken. Dat maakt het weer
mogelijk om testvoorzieningen en infrastructuur te standaardiseren en te hergebruiken over de teams
heen. Vervolgens maakt de beveiligingsarchitectuur het mogelijk om beveiligingsmaatregelen op de
juiste plek in de runtime omgeving toe te passen.
Naar mate het volwassenheidsniveau stijgt vormen deze centraal aangeboden ontwikkel- en
testframeworks een referentieplatform, waardoor de teams software kunnen bouwen met een lagere
kans op kwetsbaarheden.
Voor het benutten van het beveiligingsbeleid en de beveiligingsarchitectuur gelden de volgende KSF's:
1. Beveiligingsbeleid en -architectuur maken integraal onderdeel uit van de enterprise
architectuur
2. De beveiligingsarchitectuur beschrijft waar binnen de architectuur (waar binnen de
organisatie, processen en techniek) welke delen van de beveiligingsmaatregelen getroffen
moet worden, zodat duidelijk is welke maatregelen binnen de applicatie zelf moet worden
opgepakt.
3. Het beveiligingsbeleid geeft duidelijkheid over de in te vullen rollen, de contactmomenten,
artefacten, en de governance, zodat het ASM beleid gerealiseerd kan worden.
4. Het beveiligingsbeleid refereert naar de processen en inhoud van de BIA, PIA, EDoD 5, picklist6
en de Abuse Stories.
5. Het beveiligingsbeleid draagt bij aan de standaardisering, zodat automatisering binnen de
ontwikkelprocessen over de teams effectief en efficiënt kan worden benut.
6. Het beveiligingsbeleid beschrijft niet alleen de te nemen maatregelen, maar ook het doel, de
risico's en de waarde.
Het hanteren van een beveiligingsarchitectuur richt zich op het op de juiste moment nemen van
beveiligingsmaatregelen, het gericht stellen van beveiligingseisen en het uniformeren ten behoeve van
automatiseren van het ontwikkelen en testen.
3.3. Automatisering
Een geautomatiseerde flow

Automatisering kan versnelling brengen in de processen van ontwikkelen, testen en in productie
nemen en tegelijkertijd het vertrouwen in informatiebeveiliging vergroten. Door waar mogelijk te
uniformeren, wordt hergebruik en automatisering mogelijk. Door testen geautomatiseerd uit te
voeren wordt de kwaliteit van het product met minimaal tijdsverlies onderschreven en kan
vertrouwen worden gegeven aan het product.
De volgende voordelen komen daarmee binnen handbereik:
•
•
•
5
6

Snelle time to market
Lage faalkans bij nieuwe releases
Korte lead time tussen fixes

Enterprise Definition of Done (EDoD).
Een keuzelijst met (standaard) beveiligingseisen.
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•
•
•

Korte tijd tot een bug fix
Snel feedback op security niveau bij nieuwe of aangepaste functionaliteit
Security is onderdeel van de (geautomatiseerde) regressietest

Uniformeren is een voorwaarde voor hergebruik en automatisering. De beveiligingseisen worden
daartoe eenduidig en in meerdere sprints en productontwikkelingen herbruikbaar gedocumenteerd
en voor iedere betrokkene vindbaar en toegankelijk. Alle activiteiten die niet direct bijdragen aan het
creëren van waarde worden uit het proces gehaald. Om dit te bereiken is het van belang dat de
verantwoordelijkheden voor het realiseren van een beveiligingsmaatregel voor iedereen duidelijk zijn,
ook voor de verantwoordelijken voor de operatie (de deployment-omgevingen).
Continue oplevering (Continuous Delivery) wordt mogelijk door technische integratie, zodat
geautomatiseerde deployment van ontwikkeling naar operations mogelijk is. Bij deze technologische
en procesmatige integratie werken de ontwikkelaars en de beheerders samen, zodat een kort-cyclisch
DevOps proces mogelijk is. De kwaliteit en daarbij de beveiliging van de (nieuwe) software kan
hierdoor automatisch worden getest op de meest voorkomende problemen. Door te automatiseren
wordt op deze manier met het verhogen van de time-to-market (deployment) meteen de
informatieveiligheid verhoogd.
Voor het verbeteren van de productkwaliteit door geautomatiseerd testen gelden de volgende KSF's:
1. Het beveiligen maakt onderdeel uit van de sprints
Het definiëren van beveiligingseisen, en het toetsen en testen daarop, start (voorafgaand aan
het programmeren) al tijdens de initiatie van het ontwikkelproces: tijdens de sprintplanning in
de eerste sprint. De beveiligingseisen en de testsets worden mee ontwikkeld met de
ontwikkeling van het product en de constateringen van bedreigingen/risico's.
2. Beveiligingstesten maken onderdeel uit van de sprints en de gehele SSDLC
Hoe eerder de testen in de Secure Software Development Life Cycle (SSDLC) plaatsvinden hoe
effectiever en efficiënter tijd en middelen kunnen worden ingezet om de software veiliger te
maken (gebreken kunnen veel gemakkelijker en goedkoper opgelost worden).
3. Beveiligingstesten hebben tot doel antwoord te geven op risico's die optreden bij gebruik
De testsets zijn niet alleen afhankelijk van het type, de aard en vertrouwelijkheid van de
toepassing, maar ook van de context, waarin het wordt toegepast. Testsets zijn daarom altijd
gebaseerd op de (additionele) beveiligingseisen die zijn gebaseerd op een BIA's en PIA' (risk
based security testen).
4. Bevindingen worden direct meegenomen als verbetervoorstellen
Verbeteringen zijn de doorvertaling van de bevindingen en worden direct in de sprints en de
backlogs meegenomen en zo nodig vertaald naar aanvullende testsets.
5. Beveiligingstesten vinden plaats in de juiste organisatorische ophanging
Binnen de sprints worden testen uitgevoerd. Voorafgaand aan het in productie gaan is er
procesmatig (bij voorkeur geautomatiseerd) getoetst dat de bevindingen tijdens de sprints
daadwerkelijk zijn opgevolgd. Slechts wanneer deze vorm van borging niet voldoende
zekerheid biedt wordt er een additionele test uitgevoerd door een partij die onafhankelijk
staat ten opzichte van het team dat de software heeft ontwikkeld.
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6. Goedkeuring van rapportages vinden onafhankelijk van het ontwikkelteam plaats
Governance gaat verder dan de scope van het team. Rapportages over bevindingen uit
(beveiligings-) testen worden centraal door de beveiligingsorganisatie goedgekeurd en
beheerd. De rapportages kunnen binnen de Secure SDLC's en over meerdere Secure SDLC's en
meerdere teams dienen als input voor uniformering, beveiligingsbeleid en daar waar mogelijk
voor herbuikbare testsets.
Het automatiseren van het ontwikkel- en testproces biedt de mogelijkheid een consistente kwaliteit
te bieden, doordat de eisen duidelijk zijn en snel kan worden bepaald of deze voldoende zijn
meegenomen in de ontwikkeling. Let op: dit is (alleen) mogelijk wanneer een gestructureerde en
herhaalbare wijze van werken wordt gehanteerd.

Ontwikkelactiviteiten die (nog) niet kunnen worden herhaald leiden tot een onzekerheid, die
handmatige verificatie afdwingt voordat gereleased wordt. Handmatige tests en reviews zijn maken
hier deel van uit.

Een passend ontwikkel- en testframework

Ontwikkelen en testen zijn onderdeel van de sprint. Tijdens het ontwikkelen van de software in de
sprint wordt direct ook het ontwikkelen van geautomatiseerde tests meegenomen. Zo wordt het
mogelijk om tijdens de sprints direct na het creëren van een functionaliteit deze te beoordelen op zijn
werking en beveiliging. Bevindingen worden sneller onderkend en direct opgelost. Functioneel en
statisch testen is daarom geen aparte fase bij Agile werken. Door testen geautomatiseerd uit te voeren
kan de snelheid in de sprints behouden worden. Voor het uitvoeren van secure code reviews,
pentesten en fuzz-testing bestaan geautomatiseerde testtools die tegelijkertijd de snelheid te
verhogen en informatieveiligheid steeds kunnen meenemen. Bedenk echter wel altijd dat niet alle test
zijn te automatiseren, zeker niet bij nieuw ontwikkelde software en bij maatwerk.
Dit alles vraagt om een herhaalbaar proces en daarmee om een test-framework, waar beveiliging een
vast onderdeel van uit maakt. Dit framework moet het mogelijk maken, bij voorkeur zelfs meerdere
keren per dag en on-the-fly, batches software op productie te releasen. Om van fouten te kunnen
leren is een rapportage over de kwaliteit van de broncode en de veilige werking van de software een
vast onderdeel van iedere oplevering en wordt de rapportage opgenomen in de product backlog.
De keuze van het ontwikkel- en test framework ligt vaak vast per partij die gaat ontwikkelen of de
beveiligingsorganisatie en wordt niet bepaald per ontwikkelteam. Dit maakt hergebruik van kennis en
ervaringen met een ontwikkel- en test framework mogelijk. In zo'n ontwikkel- en test framework
moeten de vereiste normen zijn afgedekt. Mogelijk is hiervoor de ontwikkeling van extra code vereist.
Bedenk daarbij dat een tool slechts een stuk gereedschap is en dat het van belang is dat het
ontwikkelteam kennis en ervaring heeft met het ontwikkel- en testframework: "A fool with a tool is
still a fool".
Voor het kunnen bieden van een passend ontwikkel-testframework gelden de volgende KSF's:
1. Testen is een integraal onderdeel van de sprints, waarbij het testframework aansluit op het
ontwikkelframework, zodat bevindingen efficiënt opgelost worden.
2. Functioneel en statisch testen zijn geen aparte fasen.
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3. Het uitvoeren van secure code reviews, unit testen, pentesten en fuzz-testing maken
onderdeel uit van de testtools
4. De testscenario's zijn, waar mogelijk, gestandaardiseerd.
5. De keuze van het ontwikkel- en test framework ligt is gestandaardiseerd, zodat hergebruik
over de teams mogelijk is.
6. De (keuze voor de) inzet van de testtool is afgestemd op de kennis en ervaring van het
ontwikkelteam en vice versa.
7. De beveiligingstesten zijn onderdeel van de functionele testen
Het standaardiseren van de ontwikkel- en testframeworks bevordert hergebruik van software en
bibliotheken, waardoor de ontwikkelsnelheid wordt vergroot.
Het standaardiseren van de ontwikkel- en testframeworks bevordert hergebruik van software en
bibliotheken, waardoor de ontwikkelsnelheid wordt vergroot.
3.4. Begeleiding teams

De begeleiding/ondersteuning van het team door de beveiligingsexpert richt zich op het informeren
van het team over de noodzaak van de beveiligingseisen en hoe deze met maatregelen passend
kunnen worden ingevuld. De begeleiding kan individueel zijn of door middel van opleidingen gericht
zijn op een grotere groep.
Deze "shift left" beweging, waarbij beveiligingseisen eerder in het ontwikkeltraject worden
ingebracht, voorkomt herbouw die latere inbreng van beveiligingseisen met zich mee kan brengen.
Onderdeel van de begeleiding is het team te helpen afgewogen keuzes te maken en prioriteiten te
stellen. Het begeleiden van het team door de ervaring uit andere teams in te brengen maakt het
mogelijk beter de keuzes te maken. Dit vraagt om een groei in volwassenheid in de begeleiding van
de teams. De eisen zijn dan niet alleen afkomstig van het team zelf, maar er wordt kennis en ervaring
ingebracht vanuit andere teams en buiten de eigen organisatie.
De beveiligingsexpert en de andere leden van het team geven inbreng en feedback, waarbij
aandachtspunten worden ingebracht, zo mogelijk direct opgelost. Verder wordt uitleg gegeven en
oplossingen ingebracht om nader uit te werken en wordt hulp aangeboden. Dit is mogelijk n.a.v. standup meetings, waarbij de personen die een probleem herkennen direct geholpen worden of de
sprintplanningsessie of een retrospective.
Deze werkwijze geeft de beveiligingsexpert de mogelijkheid om zijn of haar rol te nemen. Er kan uitleg
gegeven worden op vragen over informatiebeveiliging en bij nieuwe User Stories kunnen
aandachtspunten of oplossingen worden ingebracht. Het is daarbij van belang dat door het team,
inclusief de beveiligingsexpert, in korte cycli feedback wordt gegeven, waarbij de door het team
waargenomen beveiligingsrisico's worden gedeeld met de beveiligingsexperts en de
beveiligingsexpert tijdig inbreng en uitleg geeft.
Voor het begeleiden van teams door de beveiligingsexpert gelden de volgende KSF's:
1. De beveiligingsexpert weet het team te informeren over de noodzaak van de beveiligingseisen
en hoe deze met maatregelen passend kunnen worden ingevuld. Hij kent daartoe de
betekenis van de beveiliging gerelateerde User - en Abuse Stories.
2. De beveiligingsexpert maakt de "shift left" beweging mogelijk.
3. De beveiligingsexpert helpt het team afgewogen keuzes te maken en prioriteiten te stellen,
waarbij kennis en ervaring uit andere teams wordt ingebracht.
4. De beveiligingsexpert benut de feedback uit de teams en neemt hiertoe deel aan de stand-up
en retrospectieve meetings.
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The Product Owner is verantwoordelijk voor compliancy op organisatieniveau.
De beveiligingsexpert ondersteunt hierbij de compliance op informatiebeveiliging op organisatieniveau door te vertalen naar de in de sprint mee te nemen beveiligingsmaatregelen.
Samenwerking tussen de teams
Binnen Agile werken is samenwerken in eerste instantie gericht op werken en leren binnen de teams.
Samenwerking tussen teams onderling vergroot echter de kansen om van elkaar te kunnen leren.
Daarmee is het samenwerken tussen teams nog geen vanzelfsprekendheid.
Binnen een team heeft het neerzetten van een goed product met als principes "just-in-time" en "justenough" voor de teamleden van nature al snel de voorkeur, omdat je nu wilt werken aan datgene
waar de business behoefte heeft. Binnen het team kunnen bevindingen worden gemeld in de
dagelijkse Stand Ups en zo snel aandacht krijgen. Wanneer problemen (nog) niet kunnen worden
opgelost, is iedereen op de hoogte van wat er speelt, doordat iedereen in het team geïnformeerd is.
Problemen worden opgenomen in de Backlogs.
Om van andere teams te kunnen leren is het nodig om het geleerde vast te leggen; vastleggen voor
de toekomst en andere teams, zodat hergebruik van kennis mogelijk is. Dit vraagt om het vastleggen
en verbeteren van nieuwe en bestaande beveiligingseisen en deze om te zetten naar bijvoorbeeld
User Stories, Abuse Stories en implementatiekeuzes.
De beveiligingsexpert en de Product Owner kunnen hierin de rol van ambassadeur invullen.
Voor het vergroten van de samenwerking tussen teams gelden de volgende KSF's:
1. Er is een open cultuur om van elkaar te leren, waarbij er gebouwd wordt aan een cultuur van
vertrouwen.
2. Er is over de teams heen en binnen de organisatie een vakgroep / interestgroep ASM.
3. De vakgroepen / interestgroeps nemen de rol en betekenis van informatiebeveiliging voor de
business, Product Owner en het ontwikkelteam mee.
4. Best practices, in de vorm van bijvoorbeeld beveiliging gerelateerde User Stories, Abuse
Stories en implementatiekeuzes, worden binnen de organisatie in een gezamenlijke
bibliotheek gedeeld.
5. Kennis en ervaring wordt gedeeld over organisaties heen.
Het verbeteren van de samenwerking tussen teams vergroot de mogelijkheid van elkaar te leren.
Voorwaarde: Vastleggen van het geleerde voor gebruik buiten de teams en het bieden van een
platform voor die samenwerking vormen hiervoor een belangrijke basis.
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4.

Agile Security Management: Contactmomenten

De ASM methode wordt gevormd door beleid & richtlijnen,
contactmomenten, rollen, artefacten en governance. In deze
paragraaf worden het ASM contactmomenten uitgelegd.
In een stereotype watervalsituatie worden eisen van tevoren gesteld
en na ontwikkeling getest. In een agile proces gebeurt dit elke sprint
weer met de bijbehorende contactmomenten. De uitdaging is om dit
zo efficiënt mogelijk te doen en het werkbaar te houden. Dit kan
worden bereikt door fouten zo veel mogelijk te voorkomen en te
bestrijden.
Voorkomen
•
•
•
•

Gebruik technologie en componenten die een zo groot mogelijk deel van security regelen
De overblijvende eisen zijn helder en worden zoveel mogelijk situationeel en beknopt ingezet
Verantwoordelijkheid, inzicht en kennis van security bij alle betrokkenen
Goede onderhoudbaarheid van de broncode om nieuwe fouten te voorkomen

Bestrijden
•
•

Testen zijn zoveel mogelijk geautomatiseerd
Handmatige tests zullen nodig blijven en dienen daarom te worden uitgevoerd op een
incrementele en risico-gebaseerde wijze

Grip op SSD beschrijft noodzakelijke contactmomenten. Ook binnen ASM zijn deze contactmomenten
van toepassing. Zij vormen namelijk de formele link tussen de organisatie en het team.
Per systeem: Selectie en voorbereiding
Relevante eisen met
instructies, toetsen en triggers
(inclusief risico-analyse)

Generieke eisen
in DOD

Specifieke eisen
in Picklist

Gap

Risicobeheersing en risicoacceptatie

Dreigingsmodel

Per story: toevoegen relevante eisen aan
story acceptance criteria
(mbv triggers, expertise, dreigingsanalyse)
Cont a ct m om e n t e n

Instructies &
testplan

Eisen

Code
review

Security
testen

Acceptatie
risico’s
Pentest

On t w ik k e lpr oce s
Backlogmanagement

Bouw & test

Acceptatie

Productie
1

User stories met
acceptance criteria
(instructies & testen)
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De onderstaande beschrijvingen geven in het kort weer wat nodig is om de link tussen de belangen
van de organisatie en het team te kunnen behartigen.
4.1. Beveiligingseisen, instructies en testplan

In een Agile proces moeten voor iedere sprint vereisten worden geselecteerd en getest. Om dit
mogelijk te maken, is een proces nodig om per systeem en per Story relevante vereisten te selecteren
en voor te bereiden. Hier ligt de uitdaging om een efficiënt proces te definiëren, waar een minimale
reeks relevante vereisten voor elke situatie uitkomt, inclusief instructies voor ontwikkelaars en
testplannen.
Per systeem
Voordat de ontwikkeling begint, kunnen vereisten worden geselecteerd uit de reeks standaardvereisten, die meestal op organisatieniveau worden vastgesteld, waarbij rekening wordt gehouden
met industrie-standaarden en compliancy. Dit selectieproces is gebaseerd op de context van de
software (domein, rol, risico's, technologische keuzes, runtime-omgeving) en moet opnieuw worden
uitgevoerd wanneer deze context verandert. Risicoanalyse is een typisch onderdeel van dit proces.
Per non-functional requirement bestaan de volgende opties bij de selectie en voorbereiding:
•
•
•

Niet van toepassing in de context
Gedekt door reeds aanwezige technologie (bijvoorbeeld raamwerk / bibliotheek die
bijvoorbeeld invoervalidatie biedt)
Heeft systeem-generieke of Story-specifieke instructies X nodig en tests A, B, C (bijvoorbeeld
geautomatiseerde statische scan, geautomatiseerde dynamische test, handmatige test,
codebeoordeling of een combinatie). Voor Story-specifieke vereisten moeten de criteria
worden beschreven wanneer deze van toepassing zijn - de zogenaamde trigger.

Na deze selectie en voorbereiding wordt naar systeem generieke vereisten verwezen vanuit de
Definition of Done. De Story-specifieke vereisten worden in een keuzelijst (pick-list) beschikbaar
gesteld, gegroepeerd aan de hand van triggers. Afhankelijk van het type werk in een Story wordt een
selectie van de juiste vereisten uit de keuzelijst gemaakt. Uitgekozen Story-specifieke vereisten
worden onderdeel van de acceptatiecriteria in de vorm van instructies voor ontwikkelaars en tests die
moeten worden uitgevoerd.
De geselecteerde vereisten kunnen ook als invoer voor een trainingsprogramma fungeren.
Per verhaal
Het kiezen van specifieke vereisten voor een Story wordt gedaan tijdens het creëren van de Story en
tijdens het verbeteren van de backlog refinement, indien nodig met de hulp van een beveiligingsexpert. Er zijn verschillende manieren om de vereisten te kiezen:
•
•
•
•

met behulp van triggers: in het geval dat vereisten worden voorbereid met 'triggers', kunnen
deze worden gebruikt om te bepalen of ze bij de Story horen.
gebruik van expertise: beveiligingsexpertise kan helpen bij het efficiënt selecteren van de
juiste vereisten voor een Story.
het gebruik van Abuse Stories (hoe het systeem kan worden aangevallen): ze kunnen helpen
om zwakheden te identificeren en kunnen zo aan de juiste vereisten worden gekoppeld.
Als de bovenstaande methoden onvoldoende vertrouwen bieden: gebruik threat modelling.
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Triggers zijn, met andere woorden, beschrijvingen van functionaliteit of architectuur waarvoor
specifieke sets vereisten nodig zijn. Bijvoorbeeld: "gebruikersformulieren" (voor vereisten voor het
valideren van gebruikersinvoer), "sessie" (vereisten op tokens, time-outs enz.), Of "Wachtwoorden
opslaan" (voor vereisten over hashing).
De eisen worden gesteld in de acceptatiecriteria van de Story. Ontwikkelaars worden zo geïnformeerd
dat hiermee rekening moet worden gehouden bij het plannen en uitvoeren van werk en welke
werkzaamheden toegevoegd moeten worden aan de noodzakelijke testen.
PITFALL #toomanyrequirements: door te veel eisen stellen kunnen ontwikkelaars worden overvraagd
om zich constant bewust te zijn van die eisen en kan er te veel tijd en energie worden gevraagd om
elke keer te testen. Het doel is daarom om zoveel mogelijk vereisten reeds af te dekken door gebruikte
technologie / architectuur en ernaar te streven dat zomin mogelijk vereisten afhankelijk zijn van het
type werk in een Story.
PITFALL #forgettheframework: Frameworks en bibliotheken kunnen een deel van de beveiligingsvereisten afdekken en daarom moet ervoor worden gezorgd dat deze worden gebruikt. Ontwikkelaars
kunnen, al dan niet opzettelijk, gemakkelijk om bestaande faciliteiten heen werken. Met andere
woorden: de juiste toepassing van frameworks en bibliotheken moet technisch worden afgedwongen
of deel uitmaken van specifieke of generieke testprocedures.
PITFALL #pickduringplanning: Het kiezen van requirements moet worden gedaan tijdens het maken
van de Story of tijdens de Backlog refinement. Het wordt niet aanbevolen dit te doen tijdens de
sprintplanning, omdat dan alle tijd nodig is om te kunnen plannen.
PITFALL #abuseCOS: Als een team werkt met " voorwaarden voor tevredenheid", mogen deze niet
worden gebruikt voor beveiligingsvereisten, omdat die voorwaarden meestal functioneel zijn.
Bovendien moeten Story-specifieke vereisten niet in de Definition of Done worden opgenomen,
omdat die User-story onafhankelijk is.
PITFALL: er kan niet op threat modelling worden vertrouwd als enige manier om voldoende beveiliging
te realiseren. Ontwikkelaars en testers vinden het doorgaans moeilijk om te denken als aanvallers, te
bedenken wat er allemaal fout kan gaan en alle noodzakelijke tegenmaatregelen te bedenken.
Daarom is het zo belangrijk om beveiligingsvereisten beschikbaar te hebben waaruit gekozen kan
worden bij specifieke Stories. Deze hardenings-benadering van beveiliging (veiligheidshygiëne) vormt
een mooie aanvulling op de op risico gebaseerde aanpak van threat modelling, met een ander
perspectief om te bepalen hoe beveiliging moet worden ingebouwd. Het team kan de hoeveelheid
(inspanning en frequentie) van threat modelling af laten hangen van het vertrouwen in de andere
methoden voor het bepalen van de benodigde beveiligingsvereisten.
4.2. Begeleiding

Het nemen van beveiligingsmaatregelen is in het belang van iedereen. Voor het team biedt het de
mogelijkheid veilige software te maken. De betekenis van de maatregelen worden door de
beveiligingsexpert verhelderd tijdens de backlog refinement sessies. Hierbij wordt de waarde voor de
business onderbouwd door de Product Owner. De technische oplossing kan worden vastgesteld,
gevalideerd en ingeschat op de benodigde ontwikkelinspanning en de ready state wordt bepaald en
vastgelegd.
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Tijdens de begeleiding wordt geborgd dat:
1. De waarde van een beveiligingseis voor het team duidelijk is.
2. De risico's die specifiek zijn voor door het team gehanteerde ontwikkelsuite worden
onderkent door het team en meegenomen.
3. De risico's van het niet hanteren van een beveiligingseis voor het team duidelijk is. Risicoafwegingen worden gemaakt op basis van de waarde ervan voor de bedrijfsvoering, hiertoe
zijn de risico's steeds ingeschat op basis van de kans op en impact van een bedreiging.
4. De impact duidelijk is, zodat de sprintplanningen mogelijk zijn, waarbij (een selectie van) de
User Stories door het team worden geanalyseerd en geïnterpreteerd tijdens de Backlog
Refinement bijeenkomst. Eventuele vragen kunnen direct worden beantwoord door de
beveiligingsexpert of de Product Owner.
5. Er naderhand geen correctieve maatregelen nodig zijn (Security by Design).
6. De oplossingen, inclusief de gehanteerde architectuur, beoordeeld zijn op toekomstvastheid,
zodat herbouw van de software in de toekomst en de daaraan verbonden kosten door
beveiligingsproblemen, wordt voorkomen.
4.3. Beveiligingstesten

Bij agile ontwikkeling vinden tests elke sprint weer plaats en het is daarom belangrijk om zoveel
mogelijk te automatiseren. Automatiseren kan door het programmeren van securitytests (op unit en
integratieniveau) en de inzet van dynamische testtools (DAST). Met unittesten worden
softwaremodules getest, terwijl op integratieniveau het gehele product wordt getest. Unittesten
worden dan ook doorgaans door ontwikkelaars geschreven en gebruikt. Unittests zijn doorgaans
eenvoudig aan het ontwikkelingsproces toe te voegen en geven zodoende vroeg in de totstandkoming
van de applicatie mogelijke afwijkingen aan. Unittests hebben de mogelijkheid om geautomatiseerd
te testen7 op bijvoorbeeld het overschrijden van grenswaarden. Voor het testen van de modules en
het eindproduct kunnen de op beveiliging gerichte Abuse Stories worden gebruikt.
De behoefte aan veranderings-gebaseerd testen maakt het extra belangrijk om een modulair systeem
te bouwen waarvan de componenten onafhankelijk kunnen worden getest.
Dynamisch testen kent beperkingen. Veel beveiligingseisen hebben betrekking op hoe
geprogrammeerd wordt en dat laat zich vaak niet of niet effectief testen door naar gedrag te kijken
(voorbeeld: een sessiesleutel moet voldoende willekeurig zijn). Beter is dan om naar programmacode
te kijken (zie "Codereview" paragraaf). Daarnaast laten niet alle tests zich automatiseren omdat ze
juist een exploratieve en creatieve aanpak vereisen. Daarvoor dient een handmatige pentest.
Om handmatige penetratietesten efficiënt in te zetten in een agile situatie is het belangrijk ze te
richten op het gedrag dat beïnvloed kan zijn door nieuw ontwikkelwerk. Als het inschatten van deze
invloed te veel onzekerheid geeft dan is een volledige pentest aan de orde of moet meer op
codereview worden geleund. Pentesten geven het beste resultaat wanneer ze gebruikt worden om
beveiligingsproblemen, die zich in de runtime-omgeving kunnen voordoen, te detecteren.
Bij beveiligingstesten gaat het vooral om de 'unhappy flow': welk misbruik kan er plaatsvinden in
plaats van welk gebruik moet goed gaan.

7

https://www.cip-overheid.nl/category/producten/secure-software#grip-op-ssd-testraamwerk
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4.4. Codereview

Over het algemeen zijn op code niveau beveiligingsrisico's eenvoudig te herkennen, maar zelfs ervaren
programmeurs kunnen gemakkelijk fouten maken, waardoor in de software beveiligingsrisico's
kunnen ontstaan. Een code review is een middel om tijdens of na de softwareontwikkeling inzicht te
krijgen in het beveiligingsniveau door het bestuderen van broncode en de context daarvan, zoals het
ontwerp of de configuratie8. Zo kan, indien nodig, tijdig worden bijgestuurd. Het advies is daarbij dat
de code review niet alleen achteraf, maar continue tijdens het ontwikkelproces wordt uitgevoerd.
Hierbij kunnen ontwikkelaars onderling elkaars code reviewen. De mate (hoe vaak en hoe formeel)
waarin dit gebeurt is afhankelijk van prioriteiten en inschattingen van risico's door het team, de
ontwikkelaars zelf en de beveiligingsexpert. Het advies is om codereview als toetsmethode op te
nemen in testplannen, daar waar dit de beste manier is om vast te stellen of aan de eis is voldaan. Op
deze manier zal codereview automatisch volgen uit de Acceptance criteria van een Story en uit de
Definition of Done.
4.5. Risico-acceptatie

De afweging hoe om te gaan met beveiligingsrisico's kan op strategisch (organisatie), tactisch
(product) en op operationeel niveau (per sprint ) verschillen. Korte termijn doelstellingen (al dan niet
tijdelijk) kunnen afwijken van de lange termijn doelstellingen en er kunnen per team ontwikkelteams
of deploymentteam verschillen zijn.
Het is van belang dat het maken van afwegingen beargumenteerd plaatsvindt en gedocumenteerd
wordt, zodat geleerd kan worden van gemaakte keuzes, risico's niet vergeten worden en het mogelijk
is een beslissing te nemen ten aanzien van de prioritering tijdens de Sprints. In de DevOps processen
moeten risico's en acceptatie van de impact afgewogen kunnen worden . Om die prioritering mogelijk
te maken moeten de afwegingen hoe om te gaan met de geaccepteerde risico's, inclusief de ernst van
de bevindingen en de inspanning om de bevinding op te lossen, vast onderdeel zijn van de
documentatie. Als de afwijking betrekking heeft op onderdelen buiten de scope van de Product
Owner, dient de Product Owner over de risicoacceptatie zijn collega's te raadplegen.
De Product Owner maakt, ondersteund door de beveiligingsadviseurs, de volgende afweging:
1. De software voldoet en wordt geaccepteerd:
De software voldoet volledig aan de beveiligingseisen, wordt geaccepteerd en kan in
productie worden genomen;
2. De software voldoet niet en moet worden aangepast:
De software voldoet niet aan de beveiligingseisen. De software moet worden aangepast en
opnieuw worden getest, om vervolgens weer te worden aangeboden;
3. De software voldoet niet, maar wordt tijdelijk gedoogd:
De software voldoet niet aan de beveiligingseisen, maar het oplossen van de afwijkingen is
minder belangrijk dan de noodzaak de software in productie te nemen. De onvolkomenheid
wordt tijdelijk gedoogd en er worden afspraken gemaakt om de afwijking te herstellen en/of
een mitigerende maatregel in te voeren;

8

De OWASP Code Review Guide biedt een leidraad voor het identificeren van kwetsbaarheden door analyse van
de code: https://www.whitehats.nl/owasp-guides .
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4. De beveiligingseisen worden niet geaccepteerd:
De beveiligingseisen sluiten bij nader inzien niet aan op de eisen voor dit type applicaties.
Om te voorkomen dat bij volgende sprints of door andere teams met dit type applicatie de
beveiligingseis opnieuw wordt ingebracht wordt deze specifieke beveiligingseis aangepast ten
behoeve van dit type applicatie of, wanneer er zich geen risico voordoet en de eis onterecht
was meegegeven aan het team, dan wordt deze als te laten vervallen aangeduid door het
team. Om te voorkomen dat de eis in de toekomst weer wordt ingebracht voor dit type
applicaties, wordt deze door de beveiligingsexpert in de lijst van beveiligingseisen aangepast
of uit de lijst verwijderd.
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5.

Agile Security Management: Artefacten

De ASM methode wordt gevormd door beleid & richtlijnen, contactmomenten, rollen, artefacten en governance. In deze paragraaf
worden de bekende artefacten in een agile ontwikkelproces
beschreven, om vanuit daar de link te leggen naar de contactmomenten en bijbehorende processen uit het vorige hoofdstuk. Zie
dat hoofdstuk voor verder uitleg van de werking.
5.1. Pick-list van Story-specifieke eisen

Voorafgaand aan het ontwikkelen van een product(of bij wijziging van de context) worden de
relevante informatie beveiligingseisen verdeeld in systeem-generieke eisen (voor de Definition of
Done) en een pick-list van Story-specifieke eisen. Deze lijst is gegroepeerd naar de zogenaamde
triggers, die later kunnen helpen om bij een Story te selecteren welke eisen relevant zijn.
5.2. Definition of Done

De Definition of Done is een checklist met niet-functionele kwaliteitseisen waar de nieuwe
ontwikkeling in een sprint aan moet voldoen. Vanuit beveiliging bevat de Definition of Done
verwijzingen naar de systeem-generieke eisen met de bijbehorende instructies en testplan. Deze
instructies gelden als algemene instructies voor ontwikkelaars en architecten en het testplan dient
uitgevoerd te worden tijdens de sprint.
Naast de systeem-generieke eisen spelen ook de Story-specifieke eisen die vermeld zijn in de
acceptatiecriteria van de User Stories.
5.3. User Stories

User Stories beschrijven gewenste functionaliteit op basis van bijdragen van de verschillende
stakeholders. Door voorafgaand aan de sprint duidelijk te hebben welke eisen relevant zijn kan een
goede inschatting worden gemaakt van de inspanning bij het plannen en wordt gezorgd voor
duidelijkheid bij het programmeren, zodat reparaties achteraf worden voorkomen.
Bij het aanmaken van een User Story, of later bij het groomen (bijhouden) van de backlog, wordt
bepaald welke eisen relevant zijn en hier wordt in de acceptatiecriteria van de User Story naar
verwezen. Dit wordt bepaald door gebruik te maken van de pick-list van eisen, op basis van de triggers,
door security-expertise in te zetten, met behulp van Abuse Stories of met threat modelling.
Een voorbeeld van op SSD gebaseerde User Stories en Abuse Stories (zie volgende paragraaf) is
opgenomen in bijlage 1.
5.4. Abuse Stories

Behalve triggers kunnen beveiligingseisen ook worden gekoppeld aan een zogenaamde Abuse Story
ook wel 'evil User Story' of 'misuse' genoemd. In een Abuse Story wordt de activiteit van de
kwaadwillende beschreven of wordt de ongewenste activiteit of een foutscenario beschreven. In
tegenstelling tot de User Story moet de activiteit van de Abuse Story juist voorkomen worden om
uitgevoerd te kunnen worden. Deze manier van omschrijven prikkelt de zin van de ontwerper om na
te denken over mogelijk misbruik en tegenmaatregelen te nemen is met name handig voor het
vastleggen van uit te voeren tests en voor threat-analyses, met als doel te verifiëren dat het niet
mogelijk is deze scenario's uit te voeren. Abuse Stories lenen zich goed voor bepaalde
beveiligingseisen – al was het alleen voor de instructieve kracht van de omschrijving. Abuse Stories
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beschrijven dus de aandachtspunten en zijn dus, in tegenstelling tot de Use Stories, geen beschrijving
van hetgeen aan functionaliteit geprogrammeerd moet worden.
De eisen die volgen uit een Abuse Story worden opgenomen in de Definition of Done of in
acceptatiecriteria. Dit overigens zonder de eisen zelf over te nemen (te herhalen) in de DoD. De Abuse
Story zelf wordt niet opgenomen op de sprint backlog omdat die bedoeld is voor ontwikkelwerk dat
gepland kan worden.
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6.

Agile Security Management: Rollen

De ASM methode wordt gevormd door beleid & richtlijnen,
contactmomenten, rollen, artefacten en governance. In deze
paragraaf worden de rollen in ASM uitgelegd.
Bij Agile werken hoort een cultuur van bouwen aan vertrouwen.
Het van elkaar te leren en het geleerde herbruikbaar te maken
vraagt om een daarbij passende invulling van de rollen van
iedereen die bij het voortbrengingsproces betrokkenen is.
Om die reden wordt hieronder ingegaan op de rollen van:
•
•
•
•
•

Het management;
De Product Owner;
De Scrum-master;
Het ontwikkelteam;
De beveiligingsexpert.

6.1. De rol van management

Een cultuur, waarbij gebouwd wordt aan vertrouwen, is alleen mogelijk, wanneer het management
de overige betrokkenen de ruimte geeft hun bijdrage te leveren. Daar waar de betrokkenen die ruimte
wel krijgen maar niet weten te benutten, reikt het management de betrokkenen de kennis en
vaardigheden aan.
Binnen het management valt onderscheidt te maken tussen management over Agile teams en
management van informatiebeveiliging. Beiden hebben een rol in ASM:
•

•

Binnen een Agile team is beveiliging, net als bijvoorbeeld kwaliteit, een continue aandachtsfactor. Beveiliging wordt van het begin tot einde meegenomen bij het creëren van software.
Met het besturen van de Agile teams moet aandacht zijn voor het zo goed mogelijk faciliteren
van het team om deze focus aan te kunnen brengen. Kennis moet gemakkelijk kunnen worden
gedeeld, zowel binnen het team, over teams heen, als inbreng van buiten.
Het management voor informatiebeveiliging zorgt voor organisatorische focus. Zij zorgen voor
voldoende aandacht voor beveiliging op lange termijn. Bijvoorbeeld door beschikbaarheid van
zogenaamde beveiligingsexperts en de mogelijkheid deze in de Agile werkende teams in te
zetten en/of kennis over te brengen. Ook kan een beveiligingsframework in worden gezet en
andere team-overschrijdende facilitering , zoals tooling en aandacht om te automatiseren en
te hergebruiken. Dit management zorgt voor organisatiebrede richtlijnen, faciliteiten,
awareness, relevante kennis binnen teams, inzet van experts en aandacht.

Het management van de organisatie faciliteert de betrokkenen, zowel de Agile-teamleden als de
beveiligingsexpert, om informatiebeveiliging op een hoger niveau te krijgen.
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De KSF's ten aanzien van informatiebeveiliging zijn:
•
•
•
•

•

•

•
•
•

Het management heeft bepaald hoe zij ondersteuning kunnen geven aan de
beveiligingsexperts en de agile teams en stelt daarvoor middelen beschikbaar
Het management heeft de rol van een mentor en facilitator, zodat de medewerkers hun
bijdragen aan het team optimaal invullen.
Leidinggevenden hebben geleerd ruimte en vertrouwen te geven. De leidinggevenden geven
sturing aan het wat (beleid en richtlijnen) en het waarom.
Het management heeft het team de mogelijkheid gegeven om de uitvoerende taken, de
bevoegdheden, instrumenten en informatie om de teamtaak zelfstandig te bepalen en uit te
voeren.
De inrichting van de organisatie is aangepast aan het zelforganiserende karakter van de Agileteams. Hiertoe is de taak van stafdiensten, inclusief die van Enterprise Security Architectuur
en de CISO, herzien en aangepast in het licht van zelforganiserende teams. Oude protocollen,
regels en systemen zijn aangepast.
De cultuur, structuur en context vormen het zelflerende vermogen van de team. Het team
investeert in het delen van kennis over teams heen en maakt daartoe onderdeel uit van
vakgroepen die kennisdeling over de teams heen bevorderen.
Het management dat focus op productie en informatiebeveiliging mogelijk is en geeft daarbij
waardering voor veilige software.
Management zorgt voor het wegnemen van activiteiten die een flow in de weg staan
Daarom stuurt management naast waarde toevoegen aan productkwaliteit ook op het
verbeteren van de proceskwaliteit.

Onderlinge samenwerking gericht op het uitwisselen van kennis en ervaring

Het Agile proces eindigt niet bij de grenzen van het ontwikkelteam, maar beslaat ook de operatie,
inclusief het accepteren en in beheer nemen van de ontwikkelde producten. Er is daartoe bij voorkeur
een nauwe samenwerking tussen ontwikkelaars, testers, release managers en de technisch
beheerders tijdens het proces van ontwikkelen en uitrollen, waarbij de partijen houden rekening met
elkaars uitdagingen en vragen. Om een flow zoveel mogelijk te faciliteren wordt verspilling tot een
minimum beperkt en kan gekeken worden of de onderlinge samenwerking daadwerkelijk wordt
verbeterd. Het gaat hierbij om het bevorderen van de samenwerking tussen de partijen binnen de
voortbrengingsketen en de rol van het management daar in:
•

•

De gehele voortbrengingsketen is uniform over de verschillende teams en betrokken partijen
heen, is vastgelegd en zo veel mogelijk geautomatiseerd. Hierdoor is duidelijk is welke
samenwerkingen er tussen de schakels in de keten zijn.
Er is een analyse uitgevoerd hoe enerzijds de waarde voor de klant te vergroten en anderzijds
de eigen bedrijfsvoering ("Ability to Execute") te verbeteren. Hierbij is gekeken naar hoe de
organisatorische structuur (inclusief mogelijke culturele belemmeringen), prioriteiten,
budgettoewijzingen en verslaglegging verbeterd kunnen worden.

6.2. Rol van Product Owner

De opdrachtgever van het op te leveren product wordt vertegenwoordigd door de Product Owner.
Vanuit diens rol wordt de verantwoording genomen om beveiligingsmaatregelen voor het te creëren
of te veranderen product op waarde te schatten. De Product Owner wordt vooral gevoed door de
business en het ontwikkelteam, wat in onderling overleg en zo mogelijk aangevuld met een
beveiligingsexpert, bepaald welke beveiligingsmaatregelen genomen moeten worden.

© Centrum voor Informatiebeveiliging en Privacybescherming

Pagina 25

Grip op SSD
Whitepaper Agile Security Management v0.8
Deze maatregelen worden als norm toegevoegd aan de Acceptatiecriteria van op te leveren
producten. De security expert helpt samen met het team de Product Owner de juiste criteria op te
stellen. Het is daarbij van belang dat de kwaliteit van de opgeleverde producten meetbaar (vast te
stellen) is, zodat het testen van de het product mogelijk is en beoordeeld kan worden of het product
aan de eisen voldoet om in productie te nemen. Hiertoe moet de Product Owner een rapportage
ontvangen waarop hij verantwoording kan nemen en desgewenst kan afleggen (zie risicoacceptatie in
paragraaf Fout! Verwijzingsbron niet gevonden.).
De KSF's ten aanzien van informatiebeveiliging zijn:
•
•
•

•

•

Er is een BIA en een PIA uitgevoerd en de resultaten worden meegenomen voor de
productontwikkeling.
De Product Owner kan een neutrale afweging maken tussen businessbelangen en
projectverantwoordelijkheden.
De Product Owner borgt dat alle betrokken (zie paragraaf Fout! Verwijzingsbron niet g
evonden.) zijn aangehaakt en heeft hiervoor het krachtenveld van betrokkenen in kaart
gebracht. In dit krachtenveld heerst een cultuur van geven en ontvangen van feedback;
De Product Owner bepaalt, namens de opdrachtgever, de prioritering en daarmee wat tijdens
een sprint wordt gerealiseerd. Veranderingen in de werking van beveiligingsmaatregelen en
eventuele gesignaleerde beveiligingsrisico's neemt de Product Owner daarvoor in de backlog
mee;
Door de Product Owner wordt de beveiligingsexpert al tijdens het opstellen van de Product
backlog betrokken. Deze blijft betrokken bij elke sprint.
De Product Owner is in de positie de verantwoording te nemen en afspraken te maken bij de
acceptatie van eventuele restrisico's bij de ingebruikname van (incrementen) van het product.

6.3. Rol van Scrum-master

De Scrum-master vervult binnen een Agile team een belangrijke rol in het borgen van de
contactmomenten in het ontwikkelproces door hier o.a. aandacht aan te besteden in retrospectives
en bij refinement sessies. Hij bewaakt en faciliteert de flow en krijgt daartoe aankomende verspilling
in het ontwikkelproces helder en kan deze voorkomen, zodat de maximale waarde door het team
wordt ontwikkeld. Hierbij waarborgt de Scrum-master het vastleggen van de resultaten van de
Scrums.
De KSF's ten aanzien van informatiebeveiliging zijn:
•

•

De Scrummaster faciliteert het proces en speelt een belangrijke rol in het borgen van de
security gerealiseerde activiteiten tijdens de contactmomenten in het scrum proces. De Scrum
master besteed aandacht aan het wegnemen van impedimenten op dit vlak en zorgt ervoor
dat er aandacht besteed wordt aan de security gerelateerde activiteiten tijdens de
retrospectives.
De Scrum-master begeleidt het team en werkt als katalysator voor de uitwisseling van kennis
tijdens de team-sessies, die nodig is voor het bieden van een passende informatieveiligheid.
De Scrum-master ziet het belang van informatiebeveiliging en onderkent daartoe de rol van
de beveiligingsexpert in het team.

6.4. Rol van het Ontwikkelteam

Kort samengevat is de rol van het ontwikkelteam er op gericht een kwalitatief goed product te leveren.
Kwalitatief goed wil in dit kader zeggen dat de noodzakelijke maatregelen zijn genomen op het gebied
van informatiebeveiliging. De wijze waarop ligt vast in de te hanteren Agile beleid en richtlijnen en
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beleid & richtlijnen voor informatiebeveiliging. De vertaling is gemaakt door het team, eventueel met
een beveiligingsexpert en afgestemd met de Product Owner.
De KSF's ten aanzien van informatiebeveiliging zijn:
•
•
•

•

•

•

De omvang en samenstelling van het Ontwikkelteam is zodanig dat de horizontale
afstemming, over hoe informatiebeveiliging meegenomen wordt, optimaal is.
Er is veel en intensief contact tussen de Product Owner en de ontwikkelaars, zodat er geen tijd
verloren gaat tussen de constatering van een omissie en het oplossen ervan.
Het ontwikkelteam is zelf verantwoordelijk voor het resultaat en daarom voor de planning, de
werkverdeling en de voortgangsbewaking. De teamleden bepalen zelf welke taken door wie
op een bepaald moment worden uitgevoerd. Dit gebeurd op basis van prioriteiten en
competenties.
Het team weet hoe informatiebeveiliging waarde toevoegt aan het product van de klant. De
teamleden hebben, mogelijk ondersteund door de security expert, kennis en vaardigheden op
het gebied van security ontwikkeld, zodat de teamleden de betekenis en de waarde van
veilige software zien.
De teamleden dragen een gedeelde verantwoordelijkheid voor de teamprestaties, inclusief
die voor informatiebeveiliging, waarbij de taak van de informatiebeveiliger als
beveiligingsexpert en ook de taak van de security officer duidelijk is.
Kennis en ervaring worden geborgd doordat:
- De beveiligingseisen waarvan afwijkingen tijdens de sprints worden onderkend, worden
beoordeeld op de betekenis in andere sprints.
- De afwijkingen in het gebruik van de beveiligingseisen worden door de
beveiligingsexperts gebruikt om de beveiligingseisen op productniveau aan te scherpen.
- De afwijkingen in het gebruik van de beveiligingseisen worden door de
beveiligingsexperts op beleidsniveau ingebracht om de beveiligingseisen op
organisatieniveau aan te scherpen.

6.5. Rol van beveiligingsexpert

De rol van de beveiligingsexpert in een Agile team is anders dan die van een security officer in andere
voortbrengingsprocessen (bijvoorbeeld bij waterval processen). Daar waar een security officer
autonoom en vanuit een hiërarchische relatie zijn rol kan invullen moet de beveiligingsexpert passen
in het Agile ontwikkelteam en moet de beveiligingsexpert zijn rol weten in te vullen vanuit een positie
die vanuit het team worden onderkent en geadopteerd. De beveiligingsexpert wordt uitgenodigd bij
refinement sessies als dit nodig is en heeft vanuit de organisatie toegang tot het team en, indien nodig,
bijvoorbeeld toegang tot pentestresultaten. De beveiligingsexpert vult zo zijn rol in om van
toegevoegde waarde voor het team te kunnen zijn.
Een beveiligingsexpert heeft bij het team passende vakbekwaamheid, ervaring, kennis, kunde en
vaardigheden om binnen het team de positie en zijn of haar rol in te kunnen vullen.

De KSF's ten aanzien van informatiebeveiliging zijn:
•

De beveiligingsexpert ondersteunt het team bij het bepalen van passende normen. Hierbij
vindt selectie van de benodigde beveiligingsnormen plaats, waarbij:
- De normen geen onduidelijkheden kennen voor het team of de Product Owner ten
aanzien van de toegevoegde waarde voor de business;
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-

•

•
•
•

•

De beveiligingsnormen bevatten door middel van een risicoduiding (eventueel een
risicoclassificatie) informatie om de normen te kunnen prioriteren (op basis van de
toegevoegde waarde voor de klant).
De beveiligingsexpert brengt beveiligingseisen in, waarvan de waarde voor de klant maximaal
is. Dit gebeurt door de hoeveelheid Verspilling door onderspecificatie, overspecificatie en
fouten in de beveiligingseisen actief te voorkomen.
De beveiligingsexpert brengt zijn of haar expertise in om toegevoegde waarde te creëren.
Een beveiligingsexpert weet welke beveiligingsmaatregelen passend zijn.
De beveiligingsexpert werkt mee aan een cultuur van vertrouwen, door in een zo vroeg
mogelijk stadium passende beveiligingseisen in te brengen en ervoor te zorgen dat deze zijn
meegenomen in het ontwerp. Daarbij wordt er naar gestreefd om testen in een zo vroeg
mogelijk stadium uit te voeren, waarbij de contactmomenten slechts nog nodig zijn voor het
uitvoeren van een toets of de testen met succes zijn doorlopen.
Beveiligingsexperts maken enerzijds deel uit van de teams en zoeken anderzijds elkaar op over
de teams heen om te delen, te leren en te verbeteren. Vakgroepen en communities of interest
vormen hierbij een platform om kennis en ervaring te delen.
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7.

Agile Security Management: Governance

De ASM methode wordt gevormd door beleid & richtlijnen, contactmomenten, rollen, artefacten en governance. In deze paragraaf
worden de ASM governance uitgelegd. Deze governance richt zich op
de besturing van de ASM-processen, met als doel de toegevoegde
waarde vanuit ASM te vergroten en de Agile-voortbrengingsprocessen
te versnellen en de kwaliteit en daarmee de waarde van de
incrementen van het op te leveren product nog verder te vergroten.
De governance binnen de beveiligingsorganisatie is erop gericht de
beveiliging zodanig in te richten dat deze compliant is met de wet- en regelgeving. Wat hierbij passend
is wordt aangegeven door de stand der techniek. Om dit te kunnen aantonen wordt gebruik gemaakt
van beveiligingsframeworks, die aangeven welke processen doorlopen moeten worden. Het gebruik
van frameworks vraagt daarbij doorgaans een Plan, Do, Check, Act-cyclus. Binnen deze PDCA-cyclus
wordt een actieve bijdrage geleverd, door daar waar nodig verbetervoorstellen aan het hogere
management te doen om beter compliant te zijn met de wet- en regelgeving.
De Agile-teams zijn gericht op het creëren van waarde. Met ASM wordt de bijdrage vanuit de
beveiligingsorganisatie vergroot als de PDCA-cyclus aansluit op de ontwikkelcycli van het team, zonder
dat één van beiden de omloopsnelheid van de cyclus te veel moet aanpassen aan de ander. Dit vraagt
om een (pro)actieve bijdrage van de beveiligingsorganisatie aan de teams, waarbij beveiligingseisen
zijn vertaald naar de eisen in artefacten (hoofdstuk 5). Sturing vindt plaats op het vergroten van de
pro-activiteit, door te leren van elkaar en het tijdig (vroeg in het traject) meegeven van de eisen in
artefacten van het Agile-proces.
7.1. Het verbeteren van het beveiligingsbeleid

Het beveiligingsbeleid biedt kaders op organisatieniveau voor het borgen van de veiligheid van
software. De beveiligingsdoelen zijn hierbij in lijn met de risico-attitude van de organisatie en zijn bij
voorkeur meetbaar gemaakt. De verantwoordelijkheid voor de governance op organisatieniveau ligt
binnen de beveiligingsorganisatie.
De risico-attitude kan per applicatie / ingezet product verschillen. Om de risico's die aan de inzet van
een product zitten inzichtelijk te maken kan een Business Impact Assessment (BIA) en een Privacy
Impact Assessment (PIA9) uitgevoerd worden. Op basis van risicoprofielen en risicoclassificatieschema's groeit het beveiligingsbeleid in de loop van de tijd tot een set van steeds beter toepasbare
beveiligingsmaatregelen. Dit is geen eenmalige actie, maar is een continu proces, waarbij de vereiste
maatregelen steeds beter worden afgestemd op de toepassing en noodzaak voor de te ontwikkelen
producten. Dit met het doel in het voortbrengingsproces de verstoring te verminderen en de flow te
verbeteren en tegelijk de juiste beveiligingsmaatregelen te treffen. Sturing vindt plaats op het bieden
van passende en uit het beveiligingsbeleid afgeleide beveiligingsmaatregelen, die vervolgens
meegegeven worden in artefacten van het Agile-proces. Bewaking en sturing op het uitvoeren van
BIA's en PIA's maakt onderdeel uit van de aanpak voor het bieden van passende maatregelen.
Het verbeteren van het beveiligingsbeleid kan plaatsvinden door bewaking en sturing te geven op de
kwaliteit van beveiligingsbeleid, dat voldoet aan de volgende criteria:
•

9

Compleetheid:
- Het beleid bevat een EDoD, die voor alle applicaties geldt.

In de (Nederlandse) AVG wordt de PIA aangeduid als GEB; in de (Europese) GDPR als DPIA.
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-

•

•

•

Het beveiligingsbeleid geeft antwoord op de te nemen beveiligingsmaatregelen, die zijn
onderkent op basis van de resultaten van de uitgevoerde BIA en PIA
- Het beveiligingsbeleid bevat threatmodels en risicoanalysemethoden, waarbij hergebruik
van kennis en ervaring, alsmede hergebruik van services en componenten uit eerder
ontwikkelde producten mogelijk is.
Realiseerbaarheid:
- Er is gekeken naar de architectuur van het product en de deployment-omgeving, zodat de
beveiligingseisen kunnen worden toegewezen aan specifieke delen binnen het product of
juist aan de deployment-omgeving.
- De beveiligingseisen stimuleren hergebruik van services en componenten uit systeemcomponenten en eerder ontwikkelde producten, waardoor opgedane kennis en ervaring
wordt benut. Dit wordt bereikt door uniformering en de inzet van al eerder gebruikte
frameworks, beveiligingsarchitectuurprincipes en -patronen en beveiligingseisen.
Juistheid:
- De beveiligingsmaatregelen hebben een juist detailniveau dat past bij de ontwikkelfase.
- De doelstelling van een beveiligingsmaatregel is zo beschreven zijn dat het mogelijk is de
waarde van de maatregel voor de bedrijfsvoering in te schatten.
- Bij het beschrijven van de beveiligingseisen is, zoals dat ook bij de Grip op SSD normen is
gedaan, gekeken naar de technische werking van de software.
- Uitbreiden, aanscherpen of aanpassen van de eisen tijdens de creatie van software is niet
nodig.
Dynamisch:
- Het beveiligingsbeleid wordt onderhouden op basis van ervaringen uit de teams en de
experts.
- Het beveiligingsbeleid wordt onderhouden op basis van de stand der techniek/best
practices van buiten de eigen organisatie.

7.2. Het verbeteren van de begeleiding

Zoals in paragraaf 6.5 is aangegeven verschilt de invulling van de rol van beveiligingsexpert met die
van de Security Officer. Begeleiding vraagt, naast de als Security Officer benodigde inhoudelijke
kennis, om vaardigheden om zich in te leven in de aandachtspunten van de leden van de Agile-teams
en die aandachtspunten te vertalen naar heldere adviezen en passende best-practices. Hierbij wordt
niet alleen gebruikt gemaakt van de eigen kennis van de beveiligingsexpert, maar ook die van anderen.
De begeleiding van de teams verbeterd als de beveiligingsexpert steeds beter waardevolle
beveiligingsmaatregelen weet in te brengen, over- en onderspecificatie weet te voorkomen door
passende beveiligingseisen in de artefacten mee te geven. De beveiligingseisen zijn in toenemende
mate passend als deze zijn afgestemd op de risicoprofielen, zich bewezen hebben bij het team en ook
over de andere teams heen. Wanneer er onduidelijkheid is kan de beveiligingsexpert in toenemende
gebruik te maken van de expertise vanuit de vakgroepen. Dit vraagt om facilitering en sturing op de
kwaliteit van de begeleiding door ieder van de beveiligingsexperts. Feedback vanuit de teams over de
ingebrachte expertise maakt onderdeel uit van het lerende vermogen van de beveiligingsexperts.
De beveiligingsexpert is zich hierbij bewust van:
•

De belangen die er zijn bij de verschillende stakeholders en fasen van de productontwikkeling:
- de business,
- de Product Owner,
- de beveiligingsorganisatie,
- het team tijdens de sprints en
- het team bij de oplevering van incrementen van het product.
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•
•
•
•

De wijze hoe de Agile teams werken.
Zijn of haar rol bij het uitvoeren van de BIA en de PIA.
Het belang van de sturing op risico's over de verschillende niveaus heen.
Het geven en ontvangen van feedback:
- Neemt (al dan niet op uitnodiging) actief teamsessies
- Doet verbetervoorstellen
- Brengt 'lessons learned' in kaart en vertaalt die naar het beveiligingsbeleid.

7.3. Het verbeteren van de codereviews en beveiligingstesten

Codereviews en beveiligingstesten staan niet los van het ontwikkelproces, maar maken daar een
integraal onderdeel van uit. De mate (hoe vaak en hoe formeel) waarin dit gebeurt is afhankelijk van
de inschattingen van de betrokkenen en vraagt om bewaking van de gemaakte inschattingen, inclusief
de sturing daarop. Daarnaast is bewaking en sturing nodig op de kwaliteit van de in de DoD
vastgelegde keuzen voor:
•
•
•
•
•
•

de op beveiliging gerichte teststories,
de Abuse Stories,
de testenvormen,
de testbaarheid,
de mate waarin automatisering mogelijk is (gemaakt door uniformering) en
de gehanteerde grenswaarden.

Sturing is mogelijk door vergelijking tussen resultaten van teamleden, teambreed en over teams heen.
Het laatste is weer goed mogelijk binnen vakgroepen en interestgroepen.
7.4. Het verbeteren van risico-acceptatie/-management

De agile teams zijn gericht op het creëren van waarde. Risico's lijken daardoor minder de focus te
hebben. Het bewust omgaan met risico's biedt mogelijkheden. Sprints en incrementen die nog niet
aan alle beveiligingseisen voldoen kunnen worden opgeleverd als de belangen en de risico's beperkt
zijn en de risico's beperkt worden gehouden. Dit is mogelijk door het maken van de juiste afweging en
afspraken (zie paragraaf Fout! Verwijzingsbron niet gevonden.) en het nakomen van deze afspraken. D
it vraagt om management van geaccepteerde risico's met het doe de risico-acceptatie bij het
opleveren van incrementen/ producten in lijn te laten zijn met de risico-attitude van de organisatie.
Sturing hierop is mogelijk door:
•
•
•
•
•

•
•

•

Het helder krijgen van de afwijkingen ten opzichte van de DoD
Op basis van de BIA de belangen / risico voor de organisatie te bepalen.
De afwijkingen af te zetten tegen de belangen en de risico's voor de organisatie.
De afweging te maken of er een additionele sprint nodig is om de afwijking op te lossen en dus
de oplevering van het increment uit te stellen.
Bij de oplevering van een increment waarin nog afwijkingen bestaan afspraken te maken over
de gedoogperiode, waarin geaccepteerd wordt dat het product nog niet aan de gestelde eisen
voldoet.
Het bijhouden binnen het team welke gedoogsituaties er bestaan (backlog).
Het bijhouden van de gedoogsituaties die er bestaan over de teams heen en de teams
onderling de mogelijkheid te bieden het best te presteren in de beperking van omvang van de
gedoogsituaties.
De gedoogsituaties als prestatie-indicator voor teams, Scrum-masters en/of Product Owners
in te zetten
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Bijlage 1: Een korte uitleg van Scrum

Om te beoordelen hoe beveiligingseisen het beste geïntegreerd kunnen worden binnen de Scrum
methode is het van belang inzicht te hebben in de verschillende activiteiten binnen het Scrum proces.
Scrum is een iteratieve- en incrementele methode waarbij het proces in feite wordt opgedeeld in korte
iteraties met een vaste duur (Sprints). Een Sprint duurt doorgaans één tot vier weken. Binnen een
Sprint werkt het team in nauwe samenwerking met de opdrachtgever (Product Owner) aan een deel
van de gewenste functionaliteit en vindt na iedere iteratie een deeloplevering plaats. Het eindproduct
wordt hierdoor incrementeel opgebouwd en kan gedurende dit proces voortdurend worden
bijgestuurd.
Scrum is geen exacte methode of gedetailleerd proces, maar meer een procesmethode of framework
voor productontwikkeling. Scrum beschrijft in zekere mate het proces en de doelen die nagestreefd
moeten worden. Een deel van de invulling wordt aan het team en de organisatie overgelaten.
In het kort verloopt het proces als volgt.
1. Bij de start van een sprint selecteert het team een aantal requirements uit een geprioriteerde
lijst (de Product Backlog) en geeft commitment af om dit binnen de sprint te kunnen
realiseren.
2. Gedurende de sprint mogen de requirements niet meer wijzigen. Het team heeft hierdoor een
tijdelijke, maar stabiele en overzichtelijke situatie en kan zich volledig focussen op de
afgesproken set aan requirements.
- Dagelijks heeft het team een kort overleg (de Daily Scrum), waar de status en eventuele
problemen worden besproken en het proces waar nodig wordt bijgestuurd om ervoor te
zorgen dat het werk op tijd opgeleverd wordt en blokkades worden weggenomen.
3. Na iedere sprint is er een oplevering en demonstratie aan de stakeholders en vindt tevens een
evaluatie plaats. Hierbij wordt zowel het product, als het proces geëvalueerd.
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Binnen Scrum onderscheiden we:
Het team:
Het team bevat alle benodigde expertise van verschillende disciplines en achtergronden en bestaat
uit vijf tot negen personen en kent een redelijke mate van vrijheid en het team is zelfsturend, maar is
daarbij verantwoordelijk voor het halen van een sprint en de kwaliteit van het product en
implementeert de wensen van de Product Owner.
•

•

•

Product Owner
De Product Owner is een rol, waarin opdrachtgever wordt vertegenwoordigd of deze zelf is.
De Product Owner is onder andere verantwoordelijk voor het product en het maximaliseren
van de return on investment (R.O.I). De Product Owner fungeert in feite als de schakel tussen
het team en alle stakeholders en sponsors. De Product Owner heeft een belangrijke rol voor
wat betreft het ophelderen en communiceren van requirements zowel tijdens de planning
sessie, op de Product Backlog, als tijdens development. Er is ook uitgebreide aandacht voor
het managen van de flow van nieuwe requirements richting het ontwikkelteam. De Product
Owner is er voor verantwoordelijk dat de beveiligingseisen in de vorm van User Stories
worden beschreven en dat alle actuele eisen worden voor het product worden meegenomen.
Scrum master:
De Scrum master is verantwoordelijk voor een succesvol verloop en de inzichtelijkheid van het
Scrum proces en heeft daarin een begeleidende rol zich om belemmeringen op te lossen. De
Scrum Master organiseert meetings en zit deze voor, zorgt ervoor dat voldoende
voorbereidingen zijn getroffen bij de start en afronding van een sprint en dat er een goede
communicatie tussen het team en de opdrachtgever is en heeft daarbij bij voorkeur iemand
met technische achtergrond die een goed overzicht heeft van het product, de werkzaamheden
en alle gebruikte technieken. De SCRUM master is een procesbegeleider en geen 'baas'.
Scrum team
Het SCRUM team als geheel is verantwoordelijk voor het resultaat. SCRUM leent zich het
beste voor zelforganiserende teams. Houd hier rekening mee bij de samenstelling van het
team.

Instrumenten:
• Product Backlogs:
De Product Backlog is een centrale, geordende lijst van alle systeemwensen, bugs en andere
taken die door het Scrumteam voor het product moeten worden uitgevoerd. De Product
Backlog wordt opgesteld en onderhouden door de Product Owner. Doordat de samenstelling
en volgorde ten alle tijden kan worden aangepast kunnen de eisen geleidelijk tot stand
komen.
Om de volgorde te kunnen bepalen wordt gebruik te maken van Story points (velocity points),
waarbij een initiële impactanalyse het mogelijk maakt om al in een vroeg stadium de customer
value en de R.O.I. in kaart te brengen.
Een backlog item kan bestaan uit:
-

User Stories:
Een User Story kan worden opgesplitst in meerdere User Stories, waarvan de omvang wel
in één sprint opgenomen kan worden.

© Centrum voor Informatiebeveiliging en Privacybescherming

Pagina 35

Grip op SSD
Whitepaper Agile Security Management v0.8
-

-

Taken:
Een taak beschrijft een concrete, afgebakende handeling welke ertoe bijdraagt om (een
deel van) het probleem uit de User Story of Bug op te lossen. Een taak kan technisch
beschreven zijn en is dan ook niet bedoeld om te communiceren met stakeholders.
Bugs:
Een bug is, in tegenstelling tot nieuwe wensen, een bestaande problemen (bugs) op de
productbacklog opgenomen. Een bug wordt typisch ook opgesplitst in één of meerdere
taken om de stappen in het proces inzichtelijk te maken.

Per item is beschreven:
-

-

•

•

•

Business value:
Door middel van de Business Value wordt per item de waarde voor de Business
benoemd. Initieel voorziet de Product Owner de items van een beraamde Business Value.
Nadat een backlog item is opgeleverd kan de daadwerkelijk opgeleverde Business Value
worden bepaald.
Prioriteit:
Veelal wordt de prioriteit gebaseerd op de Business Value.

Scrum board:
Het Scrum board is een visuele weergave van de sprint backlog waarbij de status van zowel de
individuele taken, als User Stories, in één oogopslag zichtbaar zijn.
Sprint Backlog:
De sprintbacklog is de door het team geprioriteerde lijst van backlogitems, die binnen de
sprint op te leveren. De Product Owner nis iet toegestaan om wijzigingen in de sprintbacklog
aan te brengen.
Roadmap:
Voor de langere termijn (sprint overschrijdend) stelt de Product Owner een roadmap op en
bepaalt daarbij de bijbehorende releaseplanning. Het managen van draagkracht met
betrekking tot al deze beslissingen en een goede communicatie richting stakeholders is tevens
een verantwoordelijkheid van de Product Owner

Activiteiten:
Twee belangrijke activiteiten binnen Scrum zijn het Uitvoeren van de Sprintplanning en de Backlog
Grooming (tijdens de Product Backlog Refinement workshops):
•

Uitvoeren sprintplanning:
Bij initiatie van het ontwikkelproces wordt vaak de sprintplanning als eerste sprint uitgevoerd,
hetgeen als een sprint kan worden ingevuld ("Sprint 0), en is erop gericht het ontwikkelproces
efficiënt op te zetten en zo snel mogelijk te starten met de bouw. Ter voorbereiding van de
eerste scrum-iteratie wordt de beveiligingseisen in de initiële backlog opgenomen. Het proces
en het opstellen van de Product Backlog en het meenemen van de beveiligingseisen wordt
door de Product Owner geïnitieerd.
In de sprintplanning wordt bepaald welke items uit de backlog allemaal gedaan kunnen
worden in de komen sprint (meestal 2 – 4 weken). Om één sprint vooruit te plannen met de
zaken die voor die sprint nodig zijn, is het belangrijk dat de taken op de backlog ook echt de
taken zijn met de hoogste prioriteit en er later geen ad-hoc taken toegevoegd hoeven te
worden. Dit zie ik vooral gebeuren als de backlog niet goed weergeeft wat voor de klant het
belangrijkst is. Besteedt dus ruime aandacht aan bepalen van de backlog.
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Het team maakt zich de beveiligingseisen eigen, zodat de eisen tijdens de sprints direct door
het team kunnen worden opgepakt. Het eigen maken loopt daarmee parallel aan de
softwareontwikkeling.
Er is met het inbrengen van de beveiligingseisen een duidelijk rol voor de Product Owner.
Terwijl het team zich met name richt op analyse en design, richt de Product Owner zich op
elicitatie ("doorvragen"), specificatie en validatie.Het plannen en prioriteren kan op
verschillende manieren gebeuren:
- Op basis van taken die als referentie dienen:
De hoeveelheid werk wordt bepaald aan de hand van punten waarbij een bepaalde taak
als referentie dient. Door dit puntensysteem en de regelmaat waarmee de sprintplanning
plaats vindt, kan het team uiteindelijk vrij nauwkeurig bepalen hoeveel punten zij in elke
sprint kunnen doen.
- Op basis van de inschatting van de leden van het team:
Als de complexiteit van de taak groot is en er minder of geen referenties zijn is een goede
interactie tussen de leden van het team een vereiste. Planningspoker maakt een goede
interactie mogelijk en helpt zo om de taak beter te kunnen plannen. Met behulp van
kaarten waar een aantal punten op staat, kan iedereen aangeven hoeveel punten hij
denkt dat een bepaalde taak zou moeten zijn. Als hier grote verschillen in zitten tussen de
verschillende deelnemers, zullen de deelnemers aangeven waarom zij een bepaald aantal
punten gegeven hebben. Hierdoor ontstaat voor de hele groep inzicht in het uitvoeren
van de taak. Zo helpt SCRUM dus niet alleen met het maken van een goede planning, het
helpt alle deelnemers ook om inzicht te krijgen in het werk van elkaar en kennis te delen.
•

Backlog Grooming:
Na het initiële requirements proces wordt in een Backlog Grooming bijeenkomst ( een
"Product Backlog refinement workshop") worden de Product Backlog beperkt tot die Items die
relevant en voldoende uitgewerkt en duidelijk zijn om in een volgende sprint te verwerken.
Hierbij worden de beveiligingseisen in het bovenste deel van de backlog doorgesproken,
opgehelderd en worden mogelijke oplossingen afgestemd. Een beveiligingseis moet zowel
functioneel als technisch voldoende duidelijk moet zijn om binnen een sprint te kunnen
opleveren. De mate van detail in de beveiligingseis is afhankelijk van de complexiteit en de
kennis en ervaring van het team.
Hierna wordt de product backlog van prioriteit voorzien en kunnen voor de komende sprint de
taken, die nodig zijn om de User Stories uit te voeren, worden gepland.Tijdens de sprints kan
het Team dagelijks de voortgang en eventuele problemen of afhankelijkheden bespreken
tijdens de Daily Scrum meeting. De status van alle activiteiten wordt bijgehouden en
inzichtelijk gemaakt op het Scrum board.
Het Team is er voor verantwoordelijkheid dat de User Stories voldoende zijn opgehelderd om
met de sprints te kunnen starten en er tijdens de sprints geen tijd verloren gaat aan het
ophelderen van de eisen. Indien het team kennis bezit over ontbrekende eisen heeft het team
deze in te brengen. Door deze "grooming" gezamenlijk op te pakken kan een formalisatieslag
worden voorkomen en wordt de inhoudelijke kennis van de teamleden over nog niet door de
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•

Sprint:
Tijdens de sprint werkt het team aan alle items die afgesproken zijn. Dagelijks wordt er een
stand-up gehouden waarbij iedere deelnemer uit het team (maximaal 7) antwoord geeft op de
volgende vragen:
- Wat heb ik gedaan sinds de vorige meeting?
- Wat ga ik doen tot de volgende meeting?
- Welke belemmeringen zie ik en welke hulp heb ik daarbij nodig?

•

Demo:
Aan het einde van de sprint wordt het resultaat getoond en wordt bepaald welke
verbeteringen er mogelijk zijn in de volgende sprint.
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Bijlage 2: Voorbeeld van User- en Abuse Stories gebaseerd op de SSD normen

Door UWV wordt gebruik gemaakt van de SSD methode en de SSD normen. De in deze bijlage
aangegeven SSD-User Stories en Abuse Stories (in rood) zijn richting gevend. Voor de applicatie
ontwikkelaar blijven de volledige SSD-normen van toepassing.
Deze bijlage biedt een niet uitputtende lijst(!) van handvatten om te komen tot een SSD compliant
applicatie. Per applicatie kan deze lijst op basis van een risico analyse worden aangepast en aangevuld
worden.
Als

Wil ik

Zodat

Acceptatiecriteria

Specificatie/nadere duiding

SSD
eis

Applicatie
eigenaar

Dat alleen die
systeempoorten
beschikbaar zijn
voor communicatie
met actoren
(systemen of
verschillende
groepen van
mensen) die
noodzakelijk zijn
voor het
functioneren van de
applicatie

De applicatie niet
onnodig kwetsbaar
is voor aanvallen of
oneigenlijk gebruik.

Poorten staan alleen
open waarvoor een
aantoonbare functie is
aangegeven

Iedere openstaande
communicatiepoort is in potentie
een kwetsbaarheid. Vergelijk het
met een deur of raam in een
huis. Hoe meer ramen of deuren
in een huis, hoe potentieel
eenvoudiger het is om binnen te
komen.

1

Kwaad
willende
gebruiker

Wil ik proberen om
via openstaande
poorten of
kwetsbaarheden
toegang te krijgen
tot informatie

Ik mezelf een
uitkering kan geven,
of UWV een slecht
imago kan geven
door systemen
onbeschikbaar te
maken, of
informatie te
wijzigen

Applicatie
eigenaar

Dat systemen van
de meest recente
software versies en
patches (reparaties)
zijn voorzien

Kwetsbaarheden of
zwakheden in de
software opgelost
zijn waardoor
kwaadwillende daar
geen gebruik van
kunnen maken.

Alle laatst uitgebrachte
security patches zijn
geïnstalleerd of er is een
goedgekeurde reden om
hiervan af te wijken

Iedere zwakheid in systemen is in
potentie een mogelijkheid om
een systeem te hacken of in te
breken.
Waardoor gegevens van klanten
bewerkt kunnen worden
Zie ook NCSC: ICT
beveiligingsrichtlijn voor
webapplicaties B06 en B07

1

Applicatie
eigenaar

Dat cookies (of
gegevenscontainers)
met privacy
informatie
versleuteld worden
volgens de laatste
standaarden

Privacygevoelige
informatie van
burgers, UWV
medewerkers of
andere belanghebbenden goed
beschermd worden.

Cookies met privacy
informatie zijn
versleuteld m.b.v.
moderne versleutelingsmethoden. Zoals
bijvoorbeeld de laatste
implementaties van TLS

Belangrijke, privacygevoelige
informatie moet goed beschermd
worden zodat kwaadwillende of
anderen er geen misbruik van
kunnen maken of onbevoegd
kunnen inzien.

2

Zie ook NCSC: ICT
beveiligingsrichtlijn voor
webapplicaties B06 en B07
1
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Als

Wil ik

Zodat

Acceptatiecriteria

Specificatie/nadere duiding

SSD
eis

Zie ook NCSC:
ICTbeveiligingsrichtlijn voor
webapplicaties B316 en B54
Applicatie
eigenaar

Dat er geen mobile
code gebruikt wordt
waarvan oorsprong
en veiligheid niet is
vastgesteld

Applicaties,
informatie, burgers,
en UWV
medewerkers ervan
uit kunnen gaan dat
ze veilig gebruik
kunnen maken van
de applicatie

Kwaadwillende
gebruiker

In de code van de
website achterhalen
welke mobile code
gebruikt is zodat ik
op internet kan
opzoeken of daar
kwetsbaarheden in
voorkomen

Ik de
kwetsbaarheden
kan exploiteren

Applicatie
eigenaar

Dat informatiestromen zoals http,
ftp en andere
versleuteld zijn

Alle informatie van
burgers, UWV
medewerkers of
andere
belanghebbenden
goed beschermd
worden.

Mobile code wordt
alleen gebruikt indien
dit expliciet is
aangegeven, en dan
alleen als veilige en
ondertekende code
gebruikt wordt

Mobile code kan afkomstig zijn
van derden, en onverwachte
functies bevatten waardoor
gegevens weglekken. Door deze
eis wordt dit risico beperkt

Alle informatiestromen
zijn encrypted, en er
wordt gebruik gemaakt
van moderne
versleutelingsmethoden.

Om gegevens te beveiligen en af
te schermen moeten alle
gevoelige gegevensstromen van
een applicatie versleuteld te zijn.
Als handreiking kan richtlijn kan
NCSC factsheet 201109
kwetsbaarheid in SSL en TLS,
versie 1,2 dd. 31 januari 2012
geraadpleegd worden, maar ook
NCSC factsheet Schakel SSL 2.0
uit en upgrade OpenSSL en
Factsheet HTTPS kan een stuk
veiliger.
Daarnaast moet er gebruik
gemaakt worden van de laatste
cypher suites en dienen oude
cypher suites uitgeschakeld te
zijn zoals RC4, RSAsleutels en
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Indien de applicatie om
functionele redenen gebruik
moet maken van mobile code
(Java, javascript, ActiveX,
postscript, pdf, shockwavefilms,
flash en of VBscript wordt allen
gebruik gemaakt van veilige
mobile code waar de bron van
bekend is, en die getekend is.
Zorg bij eventueel gebruik van
libraries dat dit veilige en
gekende libraries zijn.
Zie ook NIST SC18 of ISO 27002
10.4.1 en 10.4.2
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Als

Wil ik

Zodat

Acceptatiecriteria

Specificatie/nadere duiding

SSD
eis

andere cypher suites met
bekende zwakheden.
Zie ook NCSC: B52
NIST: SC8, SC9, SC13
Kwaadwillende
gebruiker

Wil ik graag
meekijken en
meeluisteren wat
een klant aan
informatie uitwisselt
met UWV

Ik mezelf een
uitkering kan geven
door met de
afgeluisterde
gegevens in te
loggen en gegevens
aan te passen, of
UWV een slecht
imago geven.

Applicatie
eigenaar

Dat alle
informatiestromen
tussen actor en
applicatie, maar ook
tussen applicatie
componenten of
derde applicaties
(a2a) encrypted zijn

Alle informatie veilig
tussen applicatie
onderdelen
uitgewisseld wordt.

Kwaadwillende
gebruiker

Wil ik inloggen met
een digitale
identiteit die niet te
relateren is aan mij,
of mijn huisadres

Ik ongestoord
informatie kan
wijzigen in systemen
in mijn voordeel of
om UWV in
diskrediet te
brengen

Applicatie
eigenaar

Dat UWV te allen
tijde kan bepalen
welke vorm van
identificatie en

UWV altijd
voldoende
waarborgen heeft
dat de digitale
identiteit

4

Alle informatiestromen
zijn encrypted, en er
wordt gebruik gemaakt
van moderne
versleutelingsmethoden.

Om gegevens te beveiligen en af
te schermen moeten alle
gegevensstromen van een
applicatie versleuteld te zijn. Als
handreiking kan richtlijn kan
NCSC factsheet 201109
kwetsbaarheid in SSL en TLS,
versie 1,2 dd. 31 januari 2012
geraadpleegd worden, maar ook
NCSC factsheet Schakel SSL 2.0
uit en upgrade OpenSSL en
Factsheet HTTPS kan een stuk
veiliger.
Daarnaast moet er gebruik
gemaakt worden van de laatste
cypher suites en dienen oude
cypher suites uitgeschakeld te
zijn zoals RC4, RSAsleutels en
andere cypher suites met
bekende zwakheden.
Zie ook NCSC: B52
NIST: SC8, SC9, SC13
ISO 27002: 10.6.1, 10.8.1, 10.9.1

4

5&6

In de ontwerpfase is
expliciet aandacht
geweest voor de wijze
van toegang en zijn
belanghebbenden tot
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Maak voor interne gebruikers
gebruik van de UWV Identity
(AD) en Access oplossing ABS,
voor externe gebruikers wordt
per situatie bekeken wat de
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Als

Wil ik

Zodat

Acceptatiecriteria

Specificatie/nadere duiding

SSD
eis

authenticatie
gebruikt wordt

overeenkomt met
de natuurlijke
persoon die inlogt.

overeenstemming
gekomen welke
methoden of vormen
van toegang verlening
gebruikt worden

beste toegang methodiek is. Dit
kan zijn DIGID, maar ook andere
methoden kunnen gebruikt
worden.
We stellen deze eis om
voldoende waarborg te hebben
dat de digitale persoon
overeenkomt met de natuurlijke
persoon.
Zie ook NCSC: B012, B32
NIST: IA1, IA2
ISO 27002: 15.1.1, 11.2.3,11.4.2,
11.5.2

Applicatie
eigenaar

Dat alle actoren die
toegang tot de
voorziening (of
delen daarvan)
hebben worden
vastgelegd en dat
deze actor
inderdaad de
geïdentificeerde
actor is

Altijd de acties van
de actor of persoon
te herleiden zijn tot
die actor of persoon
(identificeerbaar
zijn)

Alle activiteiten in een
applicatie zijn tot een
actor herleidbaar

Om aantoonbaar te hebben wie
wat gedaan heeft moeten alle
activiteiten, die een actor
(serviceaccount, beheerder
account, gebruiker account,
webapplicatie account of
systeemaccount) in een systeem
uitvoert herleidbaar zijn tot die
actor

5&6

Applicatie
eigenaar

Dat er een
autorisatie matrix in
de applicatie wordt
vastgelegd waarin
de taken en
autorisaties zijn
toegekend

Toegang tot (delen
van) de applicatie
eenvoudig verstrekt
of ingetrokken
kunnen worden

De applicatie bevat een
eenvoudig en stabiel
werkend autorisatie
mechanisme

De applicatie maakt gebruik van
een autorisatie systeem
waardoor toegang tot informatie
en functies beperkt is tot het
strikt noodzakelijke minimum.
Waarbij er speciale aandacht is
voor niet verenigbare functies en
taken.
Zie ook NIST AC5
ISO 27002: 10.1.3, 10.6.1,
10.10.1

7&8

Kwaadwillende
gebruiker

Wil ik graag gebruik
maken van teveel
rechten
(te denken valt aan
bijvoorbeeld dat ik
database beheerder
ben terwijl ik klant
ben van UWV)

Ik (persoons)
gegevens van
anderen of mijzelf
kan inzien en/of kan
wijzigen

Applicatie
eigenaar

Security meldingen
gelogd en
gemonitord worden

Deze meldingen en
events in de
centrale logging
applicatie van UWV
geconsolideerd
kunnen worden

7&8

Er wordt voldaan aan de
criteria beschreven in de
LOMO documentatie
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UWV gebruikt de appliance
QRadar. Om centrale bewaking
van security gerelateerde events
mogelijk te maken moeten
applicaties hierop worden
aangesloten.
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Als

Wil ik

Zodat

Acceptatiecriteria

Specificatie/nadere duiding

SSD
eis

Voor meer informatie zie de
LOMO documentatie
Zie ook NIST: AC7
Applicatie
eigenaar

Dat een gebruiker
maar één sessie kan
gebruiken bij het
gebruik van de
applicatie

Voorkomen wordt
dat één gebruiker
meerder keren kan
inloggen op een
applicatie waardoor
er storingen zich
kunnen voordoen

De applicatie werkt met
maximaal één sessie, of
expliciet anders
aangegeven

Het hebben van meerdere
sessies kan leiden tot data
corruptie, maar kan er ook op
duiden dat het account gedeeld
wordt tussen meer personen.
Beide dienen voorkomen te
worden.
De ontwerper kan argumenten
hebben om meerdere sessies te
hebben. Dit zal in de analyse fase
beargumenteerd en vastgelegd
moeten worden.
Zie ook NIST AC10

10

Applicatie
eigenaar

Dat het systeem
voor externe
gebruikers een door
UWV bepaalde
system use
notificatie geeft

Externe gebruikers
op de hoogte
gesteld worden
m.b.t. hun rechten
en plichten bij het
gebruik van de
applicatie

Bij een externe
applicatie wordt er bij
inloggen gebruik
gemaakt van een system
use notificatie

Als een gebruiker inlogt op een
systeem komt een melding naar
voren met een tekst waarin de
gebruiker gewezen wordt op zijn
rechten en plichten.
Deze eis is alleen van toepassing
voor applicaties die ook extern
gebruikt worden. Intern handelt
de KA omgeving dit af.
Zie ook NIST: AC8
ISO 27002: 11.5.1, 11.1.5

11

Applicatie
eigenaar

Dat het systeem
externe gebruikers
na een door UWV
bepaalde periode
automatisch uitlogt

Externe gebruikers
die het systeem niet
meer gebruiken
worden uitgelogd,
waardoor het risico
op misbruik beperkt
wordt

De sessie van de
gebruiker wordt
vernietigd en de
gebruiker wordt
automatisch uitgelogd
als de applicatie niet
gebruikt wordt door de
gebruiker

Bij niet gebruik van de applicatie
logt de applicatie de externe
gebruiker automatisch uit.
Intern handelt de KA omgeving
dit af.
Zie ook NIST: AC012, SC23
ISO 27002: 11.3.2
NCSC B42

12

Kwaadwillende
gebruiker

Graag de controle
over een sessie
krijgen

Ik kan een sessie
(via een hack) van
een gebruiker
overnemen en
namens die
gebruiker aanvragen
doen bij het UWV

Zie ook NIST: AC012, SC23
ISO 27002: 11.3.2
NCSC B42

13

Applicatie
eigenaar

Wil ik dat na het
inloggen de
gebruiker achter zijn
device gebruik kan
maken van de
applicatie

Mijn sessie uniek
blijft en mijn
gegevens correct
verwerkt worden en
beschermd worden

…

14

Er wordt gebruik
gemaakt van unieke
sessie ID's
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Als

Wil ik

Zodat

Acceptatiecriteria

Specificatie/nadere duiding

SSD
eis

Applicatie
eigenaar

Dat applicatie in
lagen is opgebouwd

Kwaadwillende
moeilijk bij
gevoelige of
bedrijfskritische
onderdelen kunnen
komen van de
applicatie

Een applicatie is in
meerdere lagen
opgebouwd.

Door een applicatie in lagen op
te bouwen is het voor een
kwaadwillende moeilijker om in
te breken. Zie het als meerdere
sloten op een deur.
Er dient een scheiding te zijn
tussen presentatie, bedrijfslogica
en vertrouwelijke gegevens. In
de ontwerpfase is aangegeven
welke functies in welke laag
worden gerealiseerd

15

Applicatie
eigenaar

Dat de
beheerinterface
gescheiden is van de
gebruiker interface

Er voldoende
waarborgen zijn dat
reguliere gebruikers
niet bij
beheerfuncties
kunnen

Er is een gescheiden
beheer interface t.o.v.
de gebruikersinterface

Het ontwerp van de applicatie
(via menu e/o autorisaties) dient
zodanig te zijn dat het beheer
interface niet beschikbaar is voor
gewone gebruikers
Zie ook NCSC: B12
NISC SC2
ISO 27002 11.4.5

17

Kwaadwillende
gebruiker

Graag toegang tot
de beheer interface

Ik meer toegang tot
data heb, meer
gegevens van
klanten van UWV
kan verzamelen
voor eigen gebruik
of mezelf financieel
voordeel kan geven
omdat een beheer
interface hier
mogelijkheden toe
geeft

Applicatie
eigenaar

Dat de HTTP
commando's
gevalideerd worden

Kwaadwillende
moeilijk bij
gevoelige of
bedrijfskritische
onderdelen komen
van de applicatie

De httpstroom wordt
zodanig geïnspecteerd
en gecorrigeerd dat
alleen voor de applicatie
noodzakelijke karakters,
functies en andere
informatie uitgewisseld
wordt

Het ontwerp van de applicatie
dient zodanig te zijn dat
schadelijke karakters,
commando's en andere operaties
onmogelijk zijn. Dit geldt voor
het httpverkeer, maar ook voor
andere protocollen zoals JSON,
XML, SOAP etc.

18

Applicatie
eigenaar

Dat de
webapplicatie
communiceert
alleen met onder en
achterliggende
systemen
communiceert op
basis van statisch
geconfigureerde
(geparametriseerde)

Wordt voorkomen
dat via manipulatie
(bijvoorbeeld
commando of
SQLinjectie) kennis
genomen
wordt van de
inhoud van de
onder en
achterliggende

De applicatie is niet
vatbaar voor SQLinjectie

De applicatie moet voorkomen
dat de gebruiker zelf query's of
parameters van query's kan
invoeren zie ook NCSC factsheet
Help! Mijn website is kwetsbaar
voor SQLinjectie en NCSC
factsheet SQLinjectie aanvallen
Zie ook NCSC B33

19,21

17
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Als

Wil ik

Zodat

query's en
commando's en
uitsluitend ten
behoeve van de
noodzakelijke
functionaliteit.

systemen of
dat deze kunnen
worden
gemanipuleerd

Kwaadwillende
gebruiker

Wil ik een vraag
stellen aan de
applicatie

Delen van
informatie in de
applicatie
gemanipuleerd of
verwijderd worden
via een invul veld of
de URL van de
applicatie

Applicatie
eigenaar

Wil ik dat van een
gebruiker die
foutieve of verboden invoer intypt dit
in de browser en op
de server
gevalideerd wordt

Foutieve invoer
dubbel
gecontroleerd
wordt en de kans op
foute invoer
geminimaliseerd is

Kwaadwillende
gebruiker

Doe ik een poging
om de code of
pagina in mijn
browser aan te
passen

Ik invoer aan de
applicatie kan geven
waardoor ik
gegevens van
anderen of van
mezelf in mijn
voordeel kan
manipuleren c.q.
inzien.

Kwaadwillende
gebruiker

Een stukje code
invoeren in
bijvoorbeeld een
reactie formulier

Deze code elders
wordt uitgevoerd en
ik cookies met login
gegevens naar mij
krijg retour
gestuurd, of andere
nuttige informatie
in mijn voordeel

Cross side scripting/cross side
forgery

22

Applicatie
eigenaar

Dat de applicatie
naast invoer
validatie ook uitvoer
validatie uitvoert als
extra controle

Er bij
tekortkomingen in
de invoer validatie
niet uitvoer aan de
gebruiker getoond
wordt waar deze
het systeem of
anderen kan
manipuleren

Fouten in de uitvoer kunnen
leiden tot XSS mogelijkheden.
Een van de meest voorkomende
problemen in web applicaties

20

Kwaadwillende
gebruiker

Graag dat de
applicatie mij

Acceptatiecriteria

Specificatie/nadere duiding

SSD
eis

19,21

Zowel op de server als
op de client vindt invoer
validatie plaats.

22

22

speciale aandacht hierbij heeft
dynamische pagina inhoud en de
codering van "gevaarlijke tekens"

Ik gegevens van het
systeem, klanten
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Als

Wil ik

Zodat

antwoord geeft op
een wijze waar ik
mij voordeel mee
kan doen

van UWV kan
manipuleren in mijn
voordeel, of de
reputatie van UWV
kan schaden

Applicatie
eigenaar

Dat de applicatie
alleen bestanden
kan tonen of
uploaden van
locaties die
daarvoor zijn
aangewezen

De applicatie niet
vatbaar voor het
tonen van
wachtwoord
bestanden of
andere bestanden
die niet bedoeld zijn
om te tonen aan de
gebruiker van de
applicatie

Kwaadwillende
gebruiker

Wil ik een vraag
stellen aan de
applicatie

Ik over het
wachtwoordbestand
van (alle) gebruikers
kan beschikken

Applicatie
eigenaar

Dat de webserver
alleen die
antwoorden geeft
die nodig zijn voor
het functioneren
van de applicatie en
webserver

de applicatie en de
webserver effectief
en efficiënt
functioneren

Kwaadwillende
gebruiker

Wil ik zoveel
mogelijk informatie
van de webserver
verkrijgen, zoals
type, patch level en
zoveel mogelijk
andere informatie

Ik met die
informatie kan
proberen gebruik te
maken van
kwetsbaarheden in
de webserver. Via
de webserver kan ik
dan misschien data
in de applicatie
manipuleren

Applicatie
eigenaar

Dat de webserver
alleen te besturen is
met commando's
relevant voor de
applicatie

Kwaadwillende niet
de mogelijkheid
heeft om
commando's aan de
webserver te geven
die niet nodig zijn
voor de werking van
de applicatie

Kwaadwillende
gebruiker

Commando's geven
aan de webserver
om informatie te
verzamelen

Ik wachtwoord
bestanden, bron
bestanden of
bestanden kan
verkrijgen waardoor

Acceptatiecriteria

Specificatie/nadere duiding

SSD
eis

Via de httpstroom
kunnen niet andere dan
functioneel
noodzakelijke
bestanden geraadpleegd
worden

De applicatie moet voorkomen
dat de gebruiker de URL kan
manipuleren om zo bestanden
op de vragen die daarvoor niet
bestemd zijn.

23,29

24,25

Alleen benodigde
informatie voor het
functioneren van de
applicatie wordt
gewisseld tussen server
en client

De software leverancier geeft in
haar documentatie aan wat haar
criteria zijn.
Zie ook NCSC B38, B39

24,25

24,25

In de praktijk zal dit
veelal alleen een GET en
POST commando zijn.
Overige commando's
zijn veelal niet nodig en
kunnen risico's
introduceren
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In het ontwerp van de applicatie
wordt aangegeven welke
commando's nodig zijn voor het
functioneren van de applicatie
Zie ook NCSC B312

26

26
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Als

Wil ik

Zodat

Acceptatiecriteria

Specificatie/nadere duiding

SSD
eis

ik toegang tot
persoonsgegevens
kan krijgen
Applicatie
eigenaar

Dat fout informatie
gebruikers
vriendelijk is, maar
geen bron vormt
voor kwaadwillende
om informatie over
de applicatie te
verzamelen

Bij foutmeldingen
de gebruiker de
goede actie
onderneemt.

Foutinformatie zegt
niets over de werking
van de webserver of
webapplicatie.

Zie ook NCSC B310 B311, NIST
SI11, ISO 27002 12.2.1, 12.2.2,
12.2.3, 12.2.4

27,28

Applicatie
eigenaar

Voldoen aan de
processen zoals
UWV heeft
vastgesteld t.b.v.
LOMO

Activiteiten in de
applicatie goed
vastgelegd worden,
en eventuele
misstanden
gedetecteerd
worden, en actie
kan worden
ondernemen

Applicatie voldoet aan
de LOMO criteria

Zie ook NCSC B71, B72, B74, B75,
B76, B77, B78, NIST IR4, IR5, IR6,
IR7, ISO 27002 6.1.6, 6.2.2,6.2.3,
10.10.6,
13.1.1,13.1.2,13.2.1,13.2.2,14.1.3

30

Applicatie
eigenaar

Dat de applicatie
gebruik maakt van
standaard
bouwblokken
geleverd door mijn
hosting leverancier

De applicatie snel
en efficiënt in
beheer genomen
kan worden en dat
de hosting
leverancier ook een
efficiënte
beveiliging kan
realiseren tegen
actuele
bedreigingen

Er wordt alleen gebruik
gemaakt van standaard
bouwblokken zoals die
geleverd worden door
de hosting leverancier

Zie ook ISO 27002 6.1.4, 10.3.2,
15.1.1

31
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